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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 16 iunie
Parlamentul României a numit luni, 16 iunie, prin vot secret cu bile (332 voturi pentru, 49 împotrivă),
membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, în următoarea componenţă: membrii
titulari – Mirela Ioana Fugaru, Virgil Daniel Ilie, Ruxandra Săraru, Alexandru Ducu Bertzi, Radu Alexandru
Feldman, Alina Stanciu, Demeter Andras Istvan, Alexandra Dumitraşcu, Maria Ţoghină, Ovidiu Miculescu, Nicoleta
Viorica Balaci, Adrian Doros şi Ana Florea; membrii supleanţi – Maria Denise Teodoru, Lavinia Nicoleta Ghişa,
Ştefania Bîrlibescu, Alexandru Iulian Moraru, Ioan Chiorean, Monica Magdalena Ghinet, Agoston Hugo, Gabriel
Croitoru, Marius Dorian Tănase, Mihai Vasile Maiorescu şi Maria Dobrescu.
După depunerea jurământului de credinţă, membrii titulari ai Consiliului de Administraţie al SRR l-au
nominalizat pe domnul Ovidiu Miculescu în funcţia de preşedinte, iar Parlamentul l-a validat prin vot secret cu bile
(353 voturi pentru, 14 împotrivă).
În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor şi Senatul l-au ales, prin vot secret cu bile (339 voturi pentru, 45
împotrivă), pe domnul Stelian Tănase în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de
Televiziune.
Parlamentul României a adoptat, prin vot secret cu buletine, o hotărâre pentru numirea Consiliului de
Administraţie al Băncii Naţionale a României. Au fost numiţi în Consiliul de Administraţie, cu nominalizarea
conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de cinci ani, următorii: Mugurel Constantin Isărescu, preşedinte al
Consiliului de Administraţie şi guvernator al BNR (377 voturi pentru, 9 împotrivă), Florin Georgescu, vicepreşedinte
şi viceguvernator (377 voturi pentru, 9 împotrivă), Bogdan Olteanu, vicepreşedinte şi viceguvernator (375 voturi
pentru, 11 împotrivă), Liviu Voinea, vicepreşedinte şi viceguvernator (372 voturi pentru, 14 împotrivă), Dinu Marin,
Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Nagy Agnes şi Virgil Stoenescu, în calitate de membri ai Consiliului de
Administraţie.
Hotărârea intră în vigoare la data de 11 octombrie 2014.
Plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului a adoptat Hotărârea privind numirea unor consilieri de
conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi, după cum urmează: Vasile Cosmin Nicula (383 voturi pentru,
53 împotrivă), Dezsi Attila (281 voturi pentru, 55 împotrivă), Constanţa Anca Donovici (281 voturi pentru, 55
împotrivă), Dan Firţescu (281 voturi pentru, 55 împotrivă), Ileana Manuela Pieleanu (281 voturi pentru, 55
împotrivă) şi Marius Vorniceanu (280 voturi pentru, 56 împotrivă).
Domnul Vasile Cosmin Nicula a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi.
Mandatul consilierilor de conturi este de nouă ani, începând cu data de 15 octombrie 2014.
Plenul Parlamentului l-a ales pe domnul Marian Sârbu în funcţia de prim-vicepreşedinte – membru executiv
al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (284 voturi pentru, 52 împotrivă, vot secret cu buletine), în timp
ce domnul Gheorghe Cornel Coca Constantinescu a fost ales în funcţia de membru neexecutiv al aceleiaşi instituţii
(283 voturi pentru, 53 împotrivă).
Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat luni, 17 iunie, cu unanimitate de voturi, următoarele proiecte de
hotărâre:
1.
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie;
2.
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.57/2013 privind
constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană;
3.
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2013 privind
constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda);
4.
Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru
aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989;
5.
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2013 privind
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO;
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6.
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind
aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi
Parlamentul Republicii Moldova.

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 17 iunie

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 17 iunie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 35/2014) – 319 voturi
pentru, 1 împotrivă.
2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 279/2014) - lege ordinară –
191 voturi pentru, 114 împotrivă, 16 abţineri.
3. Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea
de noi locuri de muncă şi stimularea consumului (Pl-x 665/2013) - lege ordinară – 286 voturi pentru, 33 împotrivă, 5
abţineri. Plenul a acceptat raportul de respingere formulat de Comisia pentru buget.
Legea pentru modificarea art. 82, indice 1, din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei (Pl-x 433/2009/2010), lege organică, reexaminată la cererea preşedintelui României, a fost
retrimisă la Comisia juridică pentru redactarea unui raport suplimentar, în termen de 2 săptămâni.
Doamna deputat Adriana Diana Tuşa (neafiliat) a anunţat că îşi va desfăşura activitatea în cadrul Grupului
parlamentar al PDL, începând din data de 17 iunie.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2014
(Situaţia cuprinde datele la 20 iunie 2014)
Totalul iniţiativelor legislative

840

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

326

1) Dezbătute

224
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

163

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– la vot final

224
38
30
62
94
0

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

627
189
421
11

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de vedere
Guvern
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – se transmit comisiilor
4) Desesizări
5) Retrase de iniţiatori

Cele 224 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
81 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
32 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
42 proiecte de legi
143 propuneri legislative

6
24
24
0
2
1
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor

Şedinţa din ziua de marţi, 17 iunie 2014

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

152
152

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
2

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- votate
din care: - înaintate la Senat
- la promulgare
- respinse definitiv
- la vot final
Retrimise la comisii

▪ Cele 2 iniţiative legislative votate privesc:
1 proiect de lege iniţiat de Guvern
1 propunere legislativă

2
2
0
1
1
0
1
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 16-20 iunie 2014

I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:

1.

PL-x 279/2014 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

II. Proiecte de legi pentru care procedura a incetat:
2.

Pl–x 665/2013 – Lege pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri,
crearea de noi locuri de muncă şi stimularea consumului
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară
a anului 2014
(situaţie la data de 20 iunie 2014)

În şedinţa din data de 29 ianuarie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor
legislative ale Guvernului pentru cea prima sesiune ordinară a anului 2014, care cuprinde 116 de
proiecte de legi.
Dintre cele 116 de proiecte, 84 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs
diferite etape ale procesului legislativ:

Camera Decizională
CD, primă Cameră
sesizată:

Total
proiecte
10

CD, Cameră
Decizională:

74

TOTAL
GENERAL:

84

În procedură la CD
- pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor:
la
comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :

Adoptate / Respinse de CD
1

- transmise la Senat:
- legi în curs de
0
promulgare:
- legi promulgate:
0
- transmise la Senat:
3
- legi în curs de
promulgare:
36
- legi la promulgare:
- respins definitiv:
2
- legi promulgate:
42

1
0
8
3
4
1
1
24
42

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2014
(situaţie la data de 23 iunie 2014)

I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Înfiinţarea Regiei Autonome “Administraţia Canalului Siret-

1

2

3

PLx
127/2014
L
115/2014

PLx
104/2013
L
52/2013

PLx
114/2013
L
128/2013

Proiect de lege privind înfiinţarea Regiei Bărăgan”, constituită ca persaonă juridică de drept public S - Adoptat pe
Raport depus pe
Autonome “Administraţia Canalului Siret- sub autoritatea departamentului pentru Proiecte de 17.03.2014
11.06.2014 de
Infrastructură
şi
Investiţii
Străine
prin
transferul
din
Bărăgan”. (poz. II- 13)
CD
OZ
Plen
adoptare cu
patrimoniul
Administraţiei
Naţionale
„Apele
Române”
a
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere. (poz. I-b-38)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
audiovizualului nr.504/2002. (poz. I-b-11)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României

tuturor bunurilor aferente obiectivului de investiţii
“Canalului Siret-Bărăgan”,bunuri imobile proprietatea
publică a statului şi care va desfăşura activitate de interes
public naţional.
Reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, în
sensul reglementării mai stricte a modalităţii de ralizare a
transportului rutier, contra cost, de mărfuri în trafic
naţional, cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă
autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, a
transportului rutier contra cost de persoane cu autovehicule
având 9 locuri pe scaune, destinate prin construcţie şi
echipate pentru transportul de persoane, precum şi a
transportului rutier contra cost de vehicule rutiere defecte
sau care sunt avariate, în scopul prevenirii unor evenimente
rutiere cu consecinţe extrem de grave.
Modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.
504/2002, în scopul adaptării sectorului audiovizual la
evoluţia pieţei din acest domeniu şi la evoluţia
comportamentului operatorilor economici care activează pe
această piaţă.

AGRI şi
ADMIN

S - Adoptat pe
25.03.2013

CD - OZ Plen
TRSP

CD - OZ Plen
CULT

S

-

amendamente admise
(316/R /2014)

Raport depus pe
12.06.2014 de
adoptare cu
amendamente admise
(274/Rs1 /2014)

Raport depus pe
17.06.2014 de
adoptare cu
amendamente admise
(238/Rs1 /2014)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

4

5

6

PLx
186/2014
L
699/2013

PLx
592/2010
L
453/2010

PLx
458/2012
L
329/2012

Proiect de lege pentru modificarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice. (poz. I-a-15)
- Iniţiator: Guvern

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind
unele măsuri pentru combaterea evaziunii
fiscale. (poz. I-b-29)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori
mobiliare şi societăţile de administrare a
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa
de capital. (poz. I-b-2)

Modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul egalizării vârstei standard de pensionare pentru
femei şi bărbaţi prin creşterea vârstei de pensionare la femei
de la 63 de ani la 65 de ani.

S - Adoptată pe
07.04.2014

CD - OZ Plen
MUN

Raport depus pe
19.06.2014 de
adoptare cu
amendamente admise
şi respinse
(351/R /2014)

S - Adoptat pe

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale Legii 14.10.2010
nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim
CD - BUG şi
duty-free,Legea nr.86/2006 – Codul vamal al
României, OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală. JUR pt. raport

comun

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor de
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul
valorilor mobiliare şi modificarea subsecventă a Legii nr.
297/2004 privind piaţa de capital.

TDR: 22.11.2010

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - BUG
pt. raport

TDR: 29.11.2012

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

7

PLx
97/2013
L
21/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea
19.03.2013
impozitului asupra veniturilor suplimentare
obţinute ca urmare a dereglementării Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare
preţurilor din sectorul gazelor naturale.
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi
CD - BUG şi
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.
(poz. I-b-30)
IND pt. raport
- Caracter: ordinar
comun
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

2

TDR: 11.04.2013

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

PLx
105/2013
L
440/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptat pe
Proiect de lege privind subvenţionarea din
fonduri publice a serviciilor sociale acordate Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 25.03.2013
de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege,
care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza CD - BUG,
lege. (poz. I-b-5)
începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei proceduri MUN şi JUR
- Caracter: ordinar
de evaluare şi selecţie care respectă principiile concurenţei, pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice.
- Iniţiator: Guvern
comun

Observaţii

TDR: 18.04.2013

- Cameră decizională: CD

9

PLx
16/2014
L
650/2013

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
03.02.2014
privind Codul fiscal şi reglementarea unor Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
TDR: 20.02.2014
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28)
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
CD - BUG
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

10

11

PLx
67/2014
L
12/2014

PLx
68/2014
L
15/2014

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru
modificarea unor acte normative.
(poz. I-a-30)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind
unele măsuri bugetare şi pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului. (poz. I-a-22)

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole,
amânarea termenului de intrare în vigoare a accizei
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace
electronice.

Adoptarea unor măsuri bugetare, în scopul diminuării
eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie
termică şi electrică pentru achiziţionarea combustibilului şi
al necesităţii asigurării consumului de energie electrică.

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

3

S - Adoptat pe
17.02.2014

CD - Retrimis
TDR: 08.04.2014
pe 01.04.2014
BUG
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
18.02.2014

CD - BUG şi
MUN
pt. raport

TDR: 04.03.2014

Nr.
crt

12

13

14

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
337/2013
L
501/2013

Proiect de lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism. (poz. I-a-19)

PLx
73/2014
L
9/2014

PLx
524/2011
L
616/2011

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul
informării Autorităţilor europene de supraveghere în
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării
terorismului, având în vedere înfiinţarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară prin OUG nr. 93/2012, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
25.10.2013

CD - BUG şi
JUR
pt. raport
înlocuitor

TDR: 18.03.2014

S - Adoptat pe
Proiect de lege privind administrarea
18.02.2014
creanţelor bugetare reprezentând comisionul
datorat
de
angajatori
inspectoratelor Administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul CD - Retrimis
teritoriale de muncă. (poz. I-a-16)
datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi pe 15.04.2014 TDR: 22.04.2014
- Caracter: ordinar
abrogarea textelor similare din OUG 17/2011.
BUG şi MUN
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
suplimentar
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de executie a bugetului de stat,
a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate şi a contului general anual al datoriei
publice aferente anului 2010.
(poz. I-c-1)

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

CD +S
BUG

TDR:19.10.2011

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

CD +S
BUG

TDR:19.10.2011

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

15

PLx
525/2011
L
617/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a
contului general de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
(poz. I-c-2)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

4

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

PLx
427/2012
L
393/2012

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea contului
anual de execuţie a bugetului de stat, a
contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate şi a contului general anual al datoriei
publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)

Obiectul de reglementare

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.

Stadiul

Observaţii

CD +S
BUG

TDR:06.11.2012

CD +S
BUG

TDR:06.11.2012

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2011.

CD +S
BUG

TDR:27.11.2013

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2011.

CD +S
BUG

TDR:27.11.2013

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

17

PLx
428/2012
L
394/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a
contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. (poz.
I-c-4)

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2011.

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

18

PLx
413/2013
L
546/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a
contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. (poz.
I-c-5)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

19

PLx
414/2013
L
547/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a
contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011. (poz.
I-c-6)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

5

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

PLx
166/2012
L
26/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară
a legislaţiei Uniunii Europene care
armonizează condiţiile de comercializare a Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012.
produselor. (poz. I-b-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

21

PLx
719/2010
L
492/2010

Stadiul
S - Adoptat pe
21.05.2012

CD – IND
pt. raport

22

TDR: 23.12.2010

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru
modificarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului
de Stat pentru Controlul în Transportul Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011.
Rutier. (poz. I-b-19)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

23

PLx
656/2011
L
531/2011

TDR: 20.06.2012

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor
S - Adoptat pe
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei
17.11.2010
Uniunii Europene care armonizează condiţiile Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei
de comercializare a produselor. (poz. I-b-27) Uniunii Europene care armonizează condiţiile de CD – IND
comercializare a produselor.
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
661/2013
L
552/2013

Observaţii

S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

S - Respins
Proiect de Lege privind respingerea
pe 14.11.2011
Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind
Crearea cadrului legal în vederea aplicării noilor dispoziţii
transporturile rutiere.(poz. I-b-37)
europene în domeniul transporturilor rutiere.
CD – IND şi
- Procedură de urgenţă: nu
TRSP
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
pt. raport

6

TDR: 13.02.2013

TDR: 08.12.2011

Nr.
crt

24

25

26

27

28

Nr. înreg.

PLx
89/2014
L
8/2014

PLx
191/2014
L
17/2014

PLx
110/2014
L
531/2013

PLx
468/2012
L
333/2012

PLx
580/2013
L
522/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei produselor din Modul de desfăşurare a activităţilor economice , de S - Adoptat pe
24.10.2013
sectorul agricol. (poz. I-a-9)
valorificare de producătorii agricoli, persoane fizice,
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

aproduselor agicole proprii şi de exercitare a comerţului cu
aceste produse.

Legea viei şi vinului în sistemul organizării
comune a pieţei vitivinicole. (poz. I-a-8)

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea
originii, comercializarea şi controlul
produselor
vitivinicole, în acord cu normele europene.

- Iniţiator: Guvern

CD - IND şi
JUR pt. raport

TDR: 13.03.2014

S - Respins pe
08.04.2014
TDR: 30.04.2014
CD - IND şi
AGRI pt.
raport comun
S - Respinsă pe

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
03.03.2014
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe Modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul
drumurile publice. (poz. I-a-13)
CD - TRSP şi
îmbunătăţirii
cadrului legislativ în materie.
- Procedură de urgenţă: nu
JUR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD
S - Respins pe
Proiect de Lege privind suplimentele Se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 30.10.2013
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune
alimentare. (poz. I-b-22)
Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a
- Procedură de urgenţă: da
Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor statelor CD - AGRI şi
- Iniţiator: Guvern
SAN pt.
membre privind suplimentele alimentare.
- Cameră decizională: CD
raport comun
S - Adoptat pe
Proiect de lege pentru modificarea şi
10.12.2013

TDR: 20.03.2014

TDR: 29.11.2012

completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.
(poz. I-b 26)
Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, CD - AGRI şi
- Caracter: organic
cu modificările şi completările ulterioare.
TDR: 30.12.2013
JUR
- Procedură de urgenţă: da
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

7

Nr.
crt

29

Nr. înreg.

PLx
346/2013
L
303/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi
S - Adoptat pe
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri
17.02.2014
aflate în subordinea acestuia.
Adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea Ministerului
(poz. I-a-4)
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor instituţii
CD - AGRI
aflate în subordinea acestuia.
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
înlocuitor

Observaţii

TDR: 12.03.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

30

PLx
162/2014
L
21/2014

Proiect de lege pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea Legii nr.171/2010 privind
01.04.2014
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
silvice. (poz. II-11)
CD - AGRI şi
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului
- Caracter: ordinar
JUR
normativ în materie.
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport

TDR: 17.04.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Respins pe
24.10.2005

31

32

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
233/2013
L
122/2013

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. I-b-39)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală. (poz. I-b-20)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

corespunzător privind organizarea şi funcţionarea
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.

CD - Retrimis
pe 18.09.2012
- DROM
pt. raport

Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes
local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor
uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale
cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

S - Adoptat pe
17.06.2013

8

TDR: 25.09.2012

CD - ADMIN TDR: 10.09.2013
pt. raport

Nr.
crt

33

Nr. înreg.

PLx
141/2014
L
18/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.114/2013 privind
modificarea
titularilor
dreptului
de
administrare a unor imobile aflate în
domeniul public şi privat al statului şi Propunem reformularea titlului.
modificarea unor acte normative.
(poz. I-a-36)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

34

35

PLx
69/2014
L
698/2013

PLx
460/2012
L
352/2012

36

Observaţii

S - Adoptat pe
25.03.2014

CD –
ADMIN şi
APAR
pt. raport

TDR: 10.04.2014

Proiect de lege pentru modificarea Legii
Modificarea art.14 şi 15 din legea 540/2002 privind casele
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi S - Adoptat pe
18.02.2014
ale pensionarilor. (poz. I-a-14)
completările ulterioare, în sensul eficientizării procesului

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul sanitar. (poz. I-b-24)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
377/2011
L
10/2011

Stadiul

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică.
(poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

de recuperare a debitelor stabilite în sarcina pensionarilor
care au contractat împrumuturi de la casele de ajutor
reciproc.

CD - MUN
pt. raport

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul sanitar, referitoare atât la activitatea medicală,
cât şi la sursele, şi anume: crearea unui cadru legal pentru
responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice
centrale şi implicit a reprezentanţilor colectivităţilor locale
în conducerea şi coordonarea spitalelor publice.

S - Adoptat pe
30.10.2012

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, vizând modificarea definiţiilor activităţilor de
cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan european
şi internaţional, posibilitatea accesării finanţării de către
unităţile de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică
– cum ar fi centrele sau laboratoarele înfiinţate în cadrul
unor universităţi sau institute naţionale, schimbarea
procedurii de evaluare a institutelor, de cercetaredezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare pe teri
nivele.

9

CD - SAN
pt. raport

TDR: 04.03.2014

TDR: 29.11.2012

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - Retrimis
pe 27.03.2012
- INV
pt. raport
suplimentar

TDR: 10.04.2012

Nr.
crt

37

38

Nr. înreg.

PLx
394/2013
L
299/2013

PLx
96/2014
L
658/2013

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind
taxele judiciare de timbru. (poz. I-b-34)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare
arătându-se că modificarea cadrului legal de desfăşurare a
procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă
şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul
civil impune revizuirea urgentă a legislaţiei în materia
taxele judiciare de timbru, care trebuie să reflecte noua
structură şi dinamică a procesului civil, noile garanţii
procedurale acordate părţilor pentru asigurarean unui
proces echitabil, precum şi acoperirea costurilor
suplimentare pentru dezvoltarea infrastucturii, pregătirea
personalului din sistemul justiţiei etc.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
21.10.2013

CD - JUR
pt. raport

TDR: 05.11.2013

Proiect de lege pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul S - Adoptat pe
completarea Legii nr.290/2004 privind judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 24.10.2013
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din
cazierul judiciar. (poz. I-a-12)
TDR: 17.03.2014
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul
- Caracter: ordinar
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între CD - JUR
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport
statele membre.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

39

PLx
121/2014
L
22/2014

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.189/2003 privind
S - Adoptat pe
asistenţa judiciară internaţională în materie Modificarea şi completarea Legii 189/2003 privind asistenţa 11.03.2014
judiciară internaţională în materie civilă şi comercială,
civilă şi comercială. (poz. I-a-18)
republicată,
având în vederea evoluţia reglementărilor
- Caracter: ordinar
CD - JUR
Uniunii
Europene
în acest domeniu.
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport

TDR: 03.04.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

40

PLx
131/2014
L
22/2014

Proiect de lege pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
18.03.2014
imobiliare nr.7/1996. (poz. II-3)
Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a
- Caracter: ordinar
CD – JUR şi
publicităţii imobiliare nr.7/1996.
- Procedură de urgenţă: nu
APAR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD

10

TDR: 03.04.2014

Nr.
crt

41

42

Nr. înreg.

BPi
485/2014
PLx
126/2014
L
2/2014

BPi
486/2014
L
14/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.108/2013 pentru
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al
art.56 din Legea nr.185/2013 privind
S - Adoptat pe
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din 18.06.2014
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
publicitate. (poz. I-a-32)
mijloacelor de publicitate .

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind economia socială.
(poz. I-a-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

Pt. trimitere la comisii

CD -

Domeniul economiei sociale, a cadrului general de
organizare şi funcţionare a întreprinderilor care desfăşoară
activităţi în aceste domeniu.

11

S - Adoptat pe
12.06.2014

CD -

Pt. trimitere la comisii

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

1

2

Nr. înreg.

PLx
522/2010
L
509/2010

L
660/2011
PLx
521/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul Reorganizarea unor instituţii în domeniu cercetării CD - Adoptat
ştiinţifice în domeniul cercetării ştiinţifice, stabilirea pe 15.04.2014
educaţiei şi cercetării. (poz. I-a-20)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-21)

noilor atribuţii şi a regulamentului d organizarea şi
funcţionare a acestora.

Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării
acestui act normativ cu prevederile Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011.

Observaţii

TDR: 06.06.2014

S - INV

S - INV

CD -

Trimis pt. raport
suplimentar

- Iniţiator: Guvern

3

L
415/2011
PLx
1/2011

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.132/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor. (poz. I-a-25)
- Iniţiator: Guvern

4

PLx
656/2013
L
135/2014

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor,
republicată cu modificările şi completările ulterioare
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor
CNCFPA.

S - MUN şi INV

CD -

Proiect de Lege pentru completarea art.15 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare
în cadrul administraţiei publice centrale şi Completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a S - ADMIN
pentru modificarea unor acte normative.
Guvernului nr.96/2012.
CD - Adoptat
(poz. I-b-8)
pe 11.02.2013
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

12

Înscris pe ordinea de zi.

Înscris pe ordinea de zi

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
227/2013
L
222/2013

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.57/2013 privind
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie. (poz. I-a-26)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul
stabilirii, astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de
fundamentare, a unor măsuri pentru menţinerea
predictibilităţii cadrului legislativ privind promovarea
energiei electrice produsă de surse regenerabile de
energie.

13

Stadiul

S - Adoptat pe
10.02.2013

CD - Adoptat
pe 11.02.2013

Observaţii

S-a depus sesizare de
neconstituţionalitate –
autor:Preşedintele
României pe data de
28.02.2014nunţat

Nr.
crt

6

Nr. înreg.

PLx
117/2014
L
13/2014

Titlul proiectului de lege
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea
unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa
de urgenţã a Guvernului nr.116/2011 pentru
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea
unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice"Electrica" -S.A. şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri
pentru derularea procesului de privatizare a
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor
Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor
Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş,
precum şi asocietăţilor comerciale filiale de
distribuţie şi furnizare a energiei electrice,
precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi
(4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri
pentru derularea şi finalizarea privatizării
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi
furnizare a energiei electrice "Electrica
Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A..
(poz. I-a-27)

Obiectul de reglementare

Prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.116/2011 pentru
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor
pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"
-S.A.

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

14

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
11.03.2014
La Secretarul general
din data de 02.06.2014

CD - Adoptată
pe 27.05.2014

Nr.
crt

7

Nr. înreg.

PLx
119/2014
L
23/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
84/2003
pentru
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România - S.A. prin reorganizarea Regiei
Autonome
"Administraţia
Naţională
a
Drumurilor din România".
(poz. I-a-24)

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România",
intervenţii legislative determinate.

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

8

9

10

PLx
457/2013
L
499/2013

PLx
508/2013

PLx
40/2014
L
673/2013

Lege privind parteneriatul public-privat.
(poz. I-a-1)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind invenţiile de serviciu.
(poz. I-b-13)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

i/sau extinderea unui bun ori a unor bunuri destinate
prestării unui serviciu public şi/sau utilizarea unui
serviciu public. Urmare a adoptării prezentului proiect,
se propune abrogarea Legii parteneriatului public-privat
nr.178/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Invenţiile de serviciu, în scopul stimulării şi lansării
mediului de afaceri, dar şi în scopul stimulării
salariaţilor care prestează o muncă de creaţie în
îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu sau prin
utilizarea experienţei angajatorului, prin stabilirea unei
remuneraţii echitabile la care aceştia au dreptul ca
urmare a realizării unor invenţii.

Stadiul

S - Adoptată pe
11.03.2014

CD - Adoptată
pe 27.05.2014

Observaţii

La Secretarul general din
data de 02.06.2014

S -Adoptată pe
10.02.2014

CD - Adoptată
pe 11.06.2014

La Secretarul general din
data de 16.06.2014

S - Adoptată pe
11.11.2013

CD - Adoptată
pe 27.05.2014

La promulgare din data
de 07.06.2014

Propunere legislativă privind unele măsuri
referitoare la plăţile naţionale directe
S - Adoptat pe
11.02.2014
complementare în sectorul zootehnic.
Instituirea
unor
măsuri
referitoare
la
plăţile
naţionale
(poz. I-a-10)
Respins definitiv
directe complementare în sectorul zootehnic.
- Caracter: ordinar
CD - Respins pe
- Procedură de urgenţă: da
25.03.2014
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

15

Nr.
crt

11

Nr. înreg.

PLx
500/2013
L
211/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
S - Adoptată pe
Guvernului nr.92/2013 privind Programul de
11.11.2013
Aprobarea
Programului
de
Garantare
a
Creditelor
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici
pentri
întreprinderi
mici
şi
mijlocii,
concretizat
în
măsuri
şi mijlocii. (poz. I-b-3)
menite să îmbunătăţească accesul acestora la finanţare CD - Adoptată
- Caracter: ordinar
şi,
implicit, să stimuleze mediul de afaceri.
pe 11.02.2013
- Procedură de urgenţă: da

Observaţii

Legea nr. 8/2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

12

13

PLx
383/2013
L
481/2013

L
26/2014
PLx
444/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.85/2013 privind declanşarea
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu
Severin. (poz. I-b-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege pentru ratificarea Convenţiei privind
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul
fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie
1988 şi a Protocolului de modificare a
Convenţiei privind asistenţa administrativă
reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la
27 mai 2010, semnate de partea română la 15
octombrie 2012. (poz. I-a-29)

Declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin,
operator strategic al economiei naţionale şi furnizor de
servicii publice locale, în scopul evitării încetării
activităţii acesteia şi al asigurării protecţiei juridice
necesare pentru siguranţa în exploatare, având în vedere
incapacitatea de plată în care se află această regie.

Ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă
reciprocă în domeniul fiscal, şi a Protocolului de
modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă
reciprocă în domeniul fiscal.

S - Adoptată pe
16.10.2013
Legea nr. 12/2014

CD - Adoptată
pe 04.02.2013

CD - Adoptată
pe 17.12.2013
S - Adoptată pe
17.02.2014

Legea nr. 13/2014

- Iniţiator: Guvern

14

L
697/2013
PLx
579/2013

Lege privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan de către persoane fizice şi de
înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi
Reglementarea Pieţei Funciare. (poz. I-a-2)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării de terenuri agricole situate în extravilan de
către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv,
cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai
statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul
Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu
domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-un stat care este parte la Acordul
privind Spaţiul Economic European (ASEE).

16

S - Adoptată pe
11.02.2014
Legea nr. 17/2014

CD - Adoptată
pe 18.02.2014

Nr.
crt

15

Nr. înreg.

PLx
507/2013
L
321/2013

Titlul proiectului de lege
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a
Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat. (poz. I-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

16

PLx
426/2013
L
486/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor
măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor
angajamente convenite cu organismele
internationale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-b-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

17

PLx
374/2013
L
296/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri
pentru reorganizarea prin divizare partială a
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării
în Industrie, pentru modificarea unor acte
normative, precum şi pentru reglementarea
unor
măsuri
privind
activitatea
Departamentului pentru Energie. (poz. I-b-14)

18

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii ariei
beneficiarului de lucrări, care poate fi şi o persoană
fizică autorizată sau întreprinzător titular al
întreprinderii individuale sau familiale, redefinirea
caracterului ocazional al activităţilor necalificate,
posibilitatea minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16
ani de a presta asemenea activităţi cu acordul părinţilor
sau reprezentanţilor legali, stabilirea de noi obligaţii în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru ambele
părţi.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele
internationale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative.

Reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în industrie, prin divizare parţială şi
transmiterea unei părţi de patrimoniu către
Departamentul pentru Energie, modificarea unor acte
normative, precum şi reglementarea unor măsuri privind
activitatea Departamentului pentru Energie.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
11.11.2013
Legea nr. 18/2014

CD - Adoptată
pe 11.02.2013

S - Adoptată pe
29.10.2013

CD - Adoptată
pe 25.02.2014

Legea nr. 25/2014

S - Adoptată pe
08.10.2013

CD - Adoptată
pe 25.02.2014

Legea nr. 26/2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
S - Adoptată pe
17.02.2014
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul Salarizarea personalului plătit din sectorul bugetar în
2014, precum şi alte măsuri în domeniul anul 2014.
CD - Adoptată
cheltuielilor publice. (poz. I-a-7)
pe 25.02.2014
- Iniţiator: Guvern

Legea nr. 28/2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
66/2014
L
651/2013

Obiectul de reglementare

17

Nr.
crt

19

Nr. înreg.

PLx
657/2013
L
161/2014

Titlul proiectului de lege
Lege pentru ratificarea Acordului pentru
facilitarea de împrumut de tip preventiv între
Uniunea
Europeană,
în
calitate
de
Împrumutător şi România, în calitate de
Împrumutat şi Banca Naţională a României, în
valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la
Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg
la 19 noiembrie 2013 şi a Memorandumului de
înţelegere între Uniunea Europeană şi
România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie
2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.
(poz. I-b-12)

Obiectul de reglementare

Ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de
tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de
Împrumutător şi România, în calitate de Împrumutat şi
Banca Naţională a României.

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptată
pe 18.02.2013
S - Adoptată pe
17.03.2014

Legea nr. 31/2014

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

20

PLx
13/2014
L
160/2014

Lege pentru ratificarea Tratatului privind
CD - Adoptată
comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 Reglementarea celor mai avansate standarde comune
pe 18.02.2013
aprilie 2013, şi semnat de România la New pentru reglementarea comerţului internaţional cu arme
convenţionale, prevenirea şi eradicarea traficului ilicit
York, la 3 iunie 2013. (poz. I-b-17)
cu
arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora S - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

pe „neagră” corespondentă.

18

17.03.2014

Legea nr. 32/2014

Nr.
crt

21

Nr. înreg.

PLx
2/2014
L
188/2014

Titlul proiectului de lege
Lege pentru ratificarea Memorandumului de
Inţelegere dintre Guvernul României şi
Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului
Europei în domeniul criminalităţii informatice
din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia,
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013
Proiect
de
Lege
pentru
ratificarea
Memorandumului
de
Inţelegere
dintre
Guvernul României şi Consiliul Europei
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul
criminalităţii informatice din Bucureşti şi
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti ,
la 15 octombrie 2013 Proiect de Lege pentru
ratificarea Memorandumului de Inţelegere
dintre Guvernul României şi Consiliul Europei
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul
criminalităţii informatice din Bucureşti şi
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti ,
la 15 octombrie 2013. (poz. I-b-9)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptată
pe 11.03.2014
Ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre
Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia,
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013.

Legea nr. 33/2014
S - Adoptată pe
18.03.2014

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

22

PLx
537/2013
L
122/2014

Lege pentru aderarea României la Protocolul
din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974
privind transportul pe mare al pasagerilor şi al Aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia S - Adoptată pe
bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002. de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al 17.03.2014
(poz. I-b-36)
pasagerilor şi al bagajelor lor.
- Procedură de urgenţă: nu
CD - Adoptată
- Iniţiator: Guvern
pe 04.02.2013

- Cameră decizională: Senat

19

Legea nr. 34/2014

Nr.
crt

23

Nr. înreg.

PLx
659/2013
L
165/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege pentru ratificarea Acordului Intern între
reprezentanţii guvernelor statelor membre ale
Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului
privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene
în baza cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014-2020, în conformitate cu
Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind Ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii
alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene.
teritoriile de peste mări cărora li se aplică
partea a patra din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24
iunie 2013. (poz. I-b-16)

Stadiul

Observaţii

CD -Adoptată
pe 18.02.2013
Legea nr. 35/2014

S - Adoptată pe
17.03.2014

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

24

PLx
85/2013
L
436/2012

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea
salariilor personalului din sectorul bugetar în
anul 2013, prorogarea unor termene din acte
normative, precum şi unele măsuri fiscalbugetare. (poz. I-b-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

25

PLx
107/2013
L
51/2013

Stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative prin
care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale
personalului bugetar la nivelul lunii decembrie 2012,
începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011
privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea
a rt .11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar.

S - Adoptată pe
11.03.2013

CD - Adoptată
pe 11.03.2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Instituirea unui timbru de mediu care „prin valori mai S - Adoptată pe
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa auto de 02.04.2013
pentru autovehicule. (poz. I-b-33)
vehicule rulate, să fie în concordanţă cu principiile
- Caracter: ordinar
europene în domeniul protecţiei mediului – care pun un CD - Adoptată
- Procedură de urgenţă: nu
accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de vehicule pe 11.03.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

eficiente (CO2) şi mai puţin poluante.

20

Legea nr. 36/2014

Legea nr. 37/2014

Nr.
crt

26

Nr. înreg.

PLx
18/2014
L
660/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului
nr.105/2013
privind
unele
S - Adoptată pe
reglementări referitoare la cadrul financiar Modificarea şi completarea OUG 75/2005 privind
03.02.2014
pentru fondul de participare JEREMIE.
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării
(poz. I-a-11)
acestui act normativ cu prevederile Legii educaţiei
Legea nr. 41/2014
CD - Adoptată
naţionale nr. 1/2011.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
pe 18.03.2013

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

27

PLx
4/2014
L
164/2014

Lege privind acceptarea Codului de siguranţă
pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de
Organizaţia Maritimă Internaţională prin
rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de
siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008.
(poz. I-b-35)

Acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu
destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului
de siguranţă maritime, la Londra, la 13 mai 2008.

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

28

PLx
17/2014
L
659/2013

CD - Adoptată
pe 18.02.2013
S - Adoptată pe
24.03.2014

Legea nr. 42/2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea
S - Adoptată pe
unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea
03.02.2014
Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Reglementarea unor măsuri financiar – fiscale pentru
(poz. I-a-23)
societatea Complexul Energetic Hunedoara SA.
CD - Adoptată Legea nr. 44/2014
- Caracter: ordinar
pe 18.03.2013

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

29

PLx
70/2014
L
3/2014

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea
fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul
"Cooperare teritorială europeană". (poz. I-a-35)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 privind
gestionarea
şi
utilizarea
fondurilor
externe
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale,
pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în
scopul asigurării unei implementări corespunzătoare a
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din
fonduri aferente Instrumentului European de vecinătate
şi Parteneriat.

21

S - Adoptată pe
18.02.2014
Legea nr. 45/2014

CD - Adoptată
pe 18.03.2013

Nr.
crt

30

Nr. înreg.

PLx
353/2013
L
325/2013

Titlul proiectului de lege
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unităţile administrativeteritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau
care deţin direct sau indirect o participaţie
majoritară. (poz. I-b-1)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

31

PLx
503/2013
L
530/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de
către Autoritatea pentru Administrarea
Activelor Statului a creanţelor bugetare
administrate de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin organul fiscal
competent, la Societatea Comercială "UCM" S.A.Reşiţa. (poz. I-b-10)

Obiectul de reglementare

Stabilirea unor măsuri care se aplică operatorilor
economici care funcţionează în baza Legii nr. 15/1990
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca
regii autonome şi societăţi comerciale şi a Legii
societăţilor nr.31/1990, precum şi entităţile exceptate de
la aplicarea acestor măsuri.

Preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea
Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul
fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" S.A.Reşiţa.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
16.12.2013

CD - Adoptată
pe 01.04.2014

Legea nr. 47/2014

S - Adoptată pe
11.11.2013

CD - Adoptată
pe 01.04.2014

Legea nr. 49/2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

32

PLx
3/2014
L
185/2014

Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite
ale Americii privind schimburile educaţionale
şi academice administrate de Comisia
Fullbright româno-americană, semnat la
Washington, la 22 octombrie 2013.
(poz. I-b-18)

CD - Adoptată
pe 11.03.2014
S - Adoptată pe
31.03.2014

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

22

Legea nr. 50/2014

Nr.
crt

33

Nr. înreg.

PLx
495/2013
L
305/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului ilicit de droguri şi a Tabelelor - anexă
la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al
plantelor,
substanţelor
şi
preparatelor Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000.
stupefiante şi psihotrope. (poz. I-b-7)

S - Adoptată pe
11.11.2013

CD - Adoptată
pe 01.04.2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

34

35

PLx
174/2009
L
669/2008

PLx
334/2013
L
242/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(poz. I-b-23)

Observaţii

Legea nr. 51/2014

Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor

Medicali

Asistenţilor Medicali

Generalişti,

Moaşelor

şi

din România, transpunând

S - Adoptată pe
04.03.2009

CD - Adoptată
European şi a Consiliului din 7.09.2005 privitor la pe 01.04.2014

Legea nr. 53/2014

prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

naţională din sectorul de sănătate.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.283/2010 privind
camerele
pentru
agricultură,
industrie
alimentară,
piscicultură,
silvicultură
şi
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art.II din
Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.283/2010 privind
camerele pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală. (poz. I-a-3)

Modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultură, industrie alimentară,
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, precum şi
abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare
rurală.

libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor şi
recunoaşterea calificărilor profesionale în legislaţia

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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S - Adoptată pe
17.02.2014

CD - Adoptată
pe 15.04.2014

Legea nr. 54/2014

Nr.
crt

36

Nr. înreg.

PLx
382/2013
L
480/2013

Titlul proiectului de lege
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea
acestora
pentru
obiectivul
convergenţă. (poz. I-a-34)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

37

PLx
671/2013
L
537/2013

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei
asupra aspectelor civile ale răpirii international
de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie
1980, la care România a aderat prin Legea Modificarea şi completarea Legii nr.369/2004.
nr.100/1992. (poz. I-b-15)

Stadiul

S - Adoptată pe
11.02.2014

Observaţii

Legea nr. 61/2014

CD - Adoptată
pe 15.04.2014

S - Adoptată pe
16.12.2013

CD - Adoptată
pe 15.04.2014

Legea nr. 63/2014

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

38

PLx
97/2014
L
10/2014

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
S - Adoptată pe
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea Modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 24.10.2013
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, cu
profesiei de arhitect. (poz. I-a-31)
modificăreile şi completările ulterioare, pentru
Legea nr. 64/2014
- Caracter: ordinar
transpunerea Directivei 36/2005/CE şi a Directivei CD - Adoptată
- Procedură de urgenţă: nu
pe 15.04.2014
2006/123/CE.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

39

PLx
98/2014
L
11/2014

Lege
privind
modificarea
Ordonanţei
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea
modului şi condiţiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului precum şi pentru stabilirea
altor măsuri. (poz. I-a-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, republicată.

24

S - Adoptată pe
24.10.2013
Legea nr. 65/2014

CD - Adoptată
pe 15.04.2014

Nr.
crt

40

Nr. înreg.
PLx
354/2013
L
327/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare. (poz. I-b-31)
Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare.

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

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
02.10.2013

CD - Adoptată
pe 15.04.2014

Legea nr. 69/2014

Completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind

41

PLx
281/2013
L
504/2013

Lege pentru completarea art. 43 din Legea organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu CD - Adoptată
Societăţii Române de Radiodifuziune şi
pe 17.12.2013
un nou alineat, care să instituie posibilitatea, pentru cele
Societăţii Române de Televiziune. (poz. I-a-5)
două Societăţi, de a constitui persoane juridice, cu sau
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
S - Adoptată pe
- Iniţiator: Guvern

fără scop lucrativ, în ţară sau în străinătate, pentru

Anunţat în sPlen, pt.
Legea nr. 71/2014

11.02.2014

desfăşurarea activităţii specifice.

42

PLx
238/2013
L
173/2013

Lege privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” a S - Adoptată pe
Secretariatului General al Guvernului, persoană juridică 10.02.2014
Ferentari". (poz. I-a-33)

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

română, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate
publică, prin derogare de la prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
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CD - Adoptată
pe 27.05.2014

Legea nr. 73/2014

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncăşi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
+ Favorabil
- Negativ
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
( la data de 20 iunie 2014 )
I. În perioada 16 - 20 iunie 2014

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 49 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 23 avize.
Cele 49 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

29
20

Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanţe ale Guvernului:
 proiecte de legi şi propuneri legislative:

10
0
39

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 417 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 77 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 36 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2014.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1213 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

2013

2014



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

360



rapoarte suplimentare

134

67



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

15

771

442

TOTAL

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în săptămâna 16 - 20 iunie 2014
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

16.06.2014

Raport de adoptare
(11/RC din 16.06.2014)

8 parlam.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport de respingere
(348/R din 18.06.2014)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind funcţionarea şi desfăşurarea activităţii 16 parlam.
ştiinţifice şi tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino – raport comun respinsă
de Senat
cu comisia pentru sănătate

03.06.2014

Raport de respingere
(331/R din 16.06.2014)

2

Raportul comun cu privire la audierea candidaţilor pentru funcţia de
consilier de conturi la Curtea de Conturi a României

16.06.2014

Raport de adoptare
(9/RC din 16.06.2014)

3

Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru funcţia de
membru în Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României

16.06.2014

Raport de adoptare
(10/RC din 16.06.2014)

4

Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru ocuparea
funcţiei de prim-vicepreşedinte – membru executiv, respectiv de
membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere
Financiară – raport comun cu comisia pentru politică economică

16.06.2014

Raport de adoptare
(11/RC din 16.06.2014)

Iniţiator

Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru ocuparea
funcţiei de prim-vicepreşedinte – membru executiv, respectiv de
membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere
Financiară – raport comun cu comisia pentru buget

1

2

Denumirea proiectului

Plx.274/2014

Propunere legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării
de microîntreprinderi

II. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.176/2014

Denumirea proiectului

PLx.185/2014

5

6

7

8

9

10

Plx.63/2014

Plx.166/2014

Plx.187/2014

PLx.241/2014

Plx.481/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării
cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului
Guvern
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
adoptat de
precum şi din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau
Senat
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947 – raport comun cu comisia juridică

11.06.2014

Raport de adoptare
(339/R din 16.06.2014)

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu
Normele Metodologice de Aplicare

2 dep.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport respingere
(354/R din 19.06.2014)

Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către
bugetul asigurărilor sociale de stat – raport comun cu comisia pentru
muncă

16 dep.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(355/R din 19.06.2014)

16 parlam.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport respingere
(356/R din 19.06.2014)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind adoptat de
finanţele publice
Senat

17.06.2014

Raport de adoptare
(357/R din 19.06.2014)

1 dep.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport respingere
(532/RS din
19.06.2014)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

10.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(269/RS din
13.06.2014)

Propunere legislativă pentru completarea
nr.571/2003 privind Codul fiscal

Propunere legislativă privind
contribuţiilor sociale obligatorii

scutirea

art.262

angajatorilor

din

de

Legea

plata

III. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.184/2014

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce
adoptat de
decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de
Senat
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. şi la Societatea

Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş şi
pentru modificarea unor acte normative

2

3

4

5

Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea
infrastructurilor de afaceri – raport comun cu comisia pentru
administraţie

1 senator
respinsă
de Senat

Plx.463/2013

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice

Plx.266/2014

Plx.329/2013

Plx.253/2010/
2014

11.06.2014

Raport de respingere
(443/RS din
16.06.2014)

6 dep.
respinsă
de Senat

03.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(257/RS din
17.06.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 –
raport comun cu comisia pentru mediu

8 dep.
respinsă
de Senat

28.05.2014

Raport de respingere
(347/R din 18.06.2014)

Reexaminare – Lege pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 – raport comun
cu comisia pentru administraţie

1 senator
adoptată
de Senat

02.06.2014

Raport de adoptare
(322/RS din
19.06.2014)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului
Guvern
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de adoptat de
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
Senat

15.04.2014

Raport de respingere
(349/R din 19.06.2014)

Propunere legislativă privind combaterea consumului de droguri în
37 parlam.
trafic, precum şi în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce
respinsă
prezintă riscuri crescute pentru siguranţa, securitatea şi sănătatea
de Senat
terţilor - raport comun cu comisia pentru sănătate

11.06.2014

Raport de respingere
(358/R din 19.06.2014)

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.111/2014

Plx.49/2014

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.450/2013

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului 23 parlam.
rutier de produse agricole pe drumurile publice – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia juridică

Data
dezbaterii

Observaţii

08.04.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(343/R din 17.06.2014)

Data
dezbaterii

Observaţii

16.06.2014

Raport de adoptare
(13/RC din 17.06.2014)

VI. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Aviz comun pentru numirea doamnei Luminiţa Gheorghiu în funcţia
de membru al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării –
aviz comun cu comisia pentru egalitate de şanse şi comisia juridică

1

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.329/2013

Plx.253/2010/
2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea
infrastructurilor de afaceri – raport comun cu comisia pentru
industrii

1 senator
respinsă
de Senat

06.05.2014

Raport de respingere
(443/RS din
16.06.2014)

Reexaminare – Lege pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 – raport comun
cu comisia pentru industrii

1 senator
adoptată
de Senat

03.06.2014

Raport de adoptare
(322/RS din
19.06.2014)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia
mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse
şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009

Guvern

11.06.2014

Raport de adoptare
(345/R din 17.06.2014)

VIII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.266/2014

2

8 dep.
respinsă
de Senat

11.06.2014

Raport de respingere
(347/R din 18.06.2014)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.189/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003
Codul Muncii

68 parlam.
respinsă
de Senat

11.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(328/R din 16.06.2014)

PLx.280/2014

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.64 din Legea
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

62 parlam.
adoptat de
Senat

11.06.2014

Raport de adoptare
(329/R din 16.06.2014)

Plx.528/2013

Propunere legislativă privind exonerarea de la plata a unor sume de
către personalul plătit din fonduri publice

22 parlam.
respinsă
de Senat

11.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(2/RS1 din 16.06.2014)

Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bonă

59 parlam.
adoptat de
Senat

11.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(277/RS din
16.06.2014)

Proiect de Lege privind aprobarea ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
adoptat de
domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale – raport comun cu comisia
Senat
pentru sănătate

04.10.2012

Raport de adoptare
(333/R din 16.06.2014)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 32 parlam.
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu respinsă
de Senat
comisia pentru sănătate

11.06.2014

Raport de respingere
(334/R din 16.06.2014)

Propunere legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică şi socială 19 parlam.
persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire - raport comun cu comisia respinsă
de Senat
pentru sănătate

11.06.2014

Raport de respingere
(335/R din 16.06.2014)

5 parlam.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport de respingere
(350/R din 19.06.2014)

Plx.266/2014

Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 –
raport comun cu comisia pentru industrii

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

2

3

4

5

6

7

8

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.75/2014

PLx.48/2012

Plx.201/2014

Plx.217/2014

Plx.149/2014

Propunere legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

9

10

11

12

PLx.186/2014

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice – prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

17.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(351/R din 19.06.2014)

Plx.200/2014

Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălţării Domnului -Ziua
Eroilor, sărbătoare naţionale legală, zi nelucrătoare

1 dep.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport de respingere
(352/R din 19.06.2014)

Plx.214/2014

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind
Codul Muncii

1 dep.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport de respingere
(353/R din 19.06.2014)

Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către
bugetul asigurărilor sociale de stat – raport comun cu comisia pentru
buget

16 dep.
respinsă
de Senat

17.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(355/R din 19.06.2014)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor
care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim
pe economie

1 senator
respinsă
de Senat

11.06.2014

Raport de respingere
(418/RS din
16.06.2014)

Proiect de Lege privind modificarea alin. (11) al art.184 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

22 parlam.
adoptat de
Senat

11.06.2014

Raport de respingere
(330/R din 16.06.2014)

Propunere legislativă privind funcţionarea şi desfăşurarea activităţii 16 parlam.
ştiinţifice şi tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino – raport comun respinsă
de Senat
cu comisia pentru buget

06.05.2014

Raport de respingere
(331/R din 16.06.2014)

38 parlam.
adoptat de
Senat

12.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(332/R din 16.06.2014)

Proiect de Lege privind aprobarea ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
adoptat de
domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale – raport comun cu comisia
Senat
pentru muncă

12.06.2014

Raport de adoptare
(333/R din 16.06.2014)

Plx.166/2014

X. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.300/2013

PLx.674/2013

Plx.176/2014

PLx.248/2014

PLx.48/2012

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii

6

7

8

9

10

Plx.201/2014

Plx.217/2014

Plx.49/2014

PLx.460/2012

PLx.161/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 32 parlam.
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu respinsă
de Senat
comisia pentru muncă

06.05.2014

Raport de respingere
(334/R din 16.06.2014)

Propunere legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică şi socială 19 parlam.
persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire - raport comun cu comisia respinsă
de Senat
pentru muncă

06.05.2014

Raport de respingere
(335/R din 16.06.2014)

Propunere legislativă privind combaterea consumului de droguri în
37 parlam.
trafic, precum şi în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce
respinsă
prezintă riscuri crescute pentru siguranţa, securitatea şi sănătatea
de Senat
terţilor - raport comun cu comisia pentru transporturi

27.05.2014

Raport de respingere
(358/R din 19.06.2014)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în adoptat de
domeniul sanitar
Senat

17.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(359/R din 19.06.2014)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
adoptat de
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi
Senat
completarea unor acte normative

03.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(360/R din 19.06.2014)

Data
dezbaterii

Observaţii

16.06.2014

Raport de adoptare
(8/RC din 16.06.2014)

16.06.2014

Raport de adoptare
(12/RC din 16.06.2014)

03.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(238/RS1 din
17.06.2014)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Iniţiator

Avizul comun al Comisiei pentru cultură şi media a Senatului şi al
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a
Camerei Deputaţilor cu privire la desemnarea candidaţilor pentru
Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune
Avizul comun al Comisiei pentru cultură şi media a Senatului şi al
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a
Camerei Deputaţilor cu privire la desemnarea candidatului pentru
ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului de Administraţie al
Societăţii Române de Radiodifuziune

1

2

3

Denumirea proiectului

PLx.114/2013

Reexaminare – Lege de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
audiovizualului nr.504/2002 – prioritate legislativă

Guvern

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind adopţia în România

1 senator
respinsă
de Senat

11.06.2014

Raport de respingere
(336/R din 16.06.2014)

Plx.667/2013

Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Legea cetăţeniei
române nr.21/1991, republicată

5 dep.
respinsă
de Senat

11.06.2014

Raport de respingere
(337/R din 16.06.2014)

Plx.78/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

22 parlam.
respinsă
de Senat

11.06.2014

Raport de respingere
(338/R din 16.06.2014)

05.05.2014

Raport de adoptare
(339/R din 16.06.2014)

11.06.2014

Raport de respingere
(340/R din 16.06.2014)

11.06.2014

Raport de respingere
(341/R din 16.06.2014)

Plx.506/2013

PLx.185/2014

4

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării
cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului
Guvern
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
adoptat de
precum şi din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau
Senat
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947 – raport comun cu comisia pentru buget
1 dep.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
respinsă
cetăţeniei române nr.21/1991
de Senat
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.678
1 dep.
din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de respinsă
persoane
de Senat

5

Plx.220/2014

6

Plx.224/2014

7

PLx.592/2009
/2011

Reexaminare – Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi
serviciile funerare

PLx.118/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze adoptat de

8

6 dep.
respinsă
de Senat

11.06.2014
16.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(582/RS1 din
16.06.2014)
Raport de adoptare cu
amendamente

9

PLx.450/2013
PLx.132/2014

10

11

12

PLx.279/2014

situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind
Senat
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
Proiect de Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului 23 parlam.
rutier de produse agricole pe drumurile publice – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia pentru agricultură
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în
România şi a Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea
Guvern
socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept adoptat de
de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale
Senat
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European - raport comun cu
comisia pentru apărare
Aviz comun pentru numirea doamnei Luminiţa Gheorghiu în funcţia
de membru al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării –
aviz comun cu comisia pentru egalitate de şanse şi comisia pentru
drepturile omului

(342/R din 17.06.2014)

11.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(343/R din 17.06.2014)

11.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(344/R din 17.06.2014)

16.06.2014

Raport de adoptare
(13/RC din 17.06.2014)

Guvern
adoptat de
Senat

10.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(315/RS din
17.06.2014)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în
România şi a Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea
socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept
de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European - raport comun cu
comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

08.03.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(344/R din 17.06.2014)

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.132/2014

1

XIV. Comisia pentru egalitate de şanse
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Aviz comun pentru numirea doamnei Luminiţa Gheorghiu în funcţia
de membru al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării –
aviz comun cu comisia pentru drepturile omului şi comisia juridică

1

Data
dezbaterii

Observaţii

16.06.2014

Raport de adoptare
(13/RC din 17.06.2014)

XV. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.268/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

34 parlam.
respins de
Senat

11.06.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(346/R din 17.06.2014)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al PSD
 Declaraţii politice
Noul Cod Silvic poate duce la renaşterea zonei montane
Domnule Preşedinte,
Doamnelor şi Domnilor Deputaţi,
Declaraţia mea politică de astăzi este un demers pentru sprijinirea zonei montane în perioada în care
urmează să discutăm un nou Cod Silvic. Vorbim de cea mai importantă lege în acest domeniu, lege de care depind
menţinerea, dezvoltarea şi gospodărirea pădurilor. Dar nu numai, stimaţi colegi, pentru că pădurile care mai există în
România au trei importante funcţii – una economică, una ecologică şi în fine, una socială. Nu există una mai
importantă decât alta, de aceea nu aş vrea ca noul Cod Silvic să fie o lege care reglementează doar activităţile
economice în domeniu.
Doamnelor şi domnilor deputaţi, România este, după cum ştim, unul din statele europene cu bogate
resurse în domeniul silvic pentru că pădurile ocupă 46% din suprafaţa ţării. Iar în acest domeniu, zona montană este
una de maximă importanţă şi a cărei dezvoltare trebuie să devină o prioritate. Asta pentru că zona montană a
României înseamnă 30 de procente din teritoriul naţional, iar 20% dintre români locuiesc în zona montană.
Iată de ce, în declaraţia mea politică de astăzi, vă vorbesc despre importanţa unui nou Cod Silvic corect, care
să nu privească lucrurile numai din punct de vedere economic. E adevărat că latura economică a chestiunii este una
de maximă importanţă pentru că ea permite traiul celor care locuiesc în acestă zonă. Numai că este nevoie de
reglementări mai clare, şi, mai ales, de respectarea acestora.
De exemplu, una dintre propunerile care au fost înaintate în timpul dezbaterii publice a noii legi cere
mai multă protecţie pentru firmele româneşti care activează în acest sector. Firmele româneşti fac faţă cu greu
concurenţei acerbe din partea societăţilor mari din străinătate, care dispun de fonduri imense şi au posibilităţi de
intervenţie care să le sprijine activitatea din România.
Stimaţi colegi, vă reamintesc, una din propuneri cerea drept de preemţiune pentru fabricile româneşti de
mobilă, care în acest fel ar putea să aibă acces la materia primă şi să nu mai lucreze doar ci ce le scapă printre degete
firmelor străine. Nu e vorba de protecţionism, pentru că fiecare stat european îşi apără propria industrie, iar în
România există ceva asemănător în domeniul vânzării terenurilor către cetăţenii străini.
Şi să nu uităm că, sub pretextul încurajării investitorilor străini, de multe ori au fost închişi ochii la fapte
grave, care păgubesc şi resursele, şi bugetul. Aş aminti numai de exportul de buşteni din pădurile româneşti, de fapt o
formă directă de evaziune fiscală. Numai în anul 2012 – 2013, exportul de buşteni a crescut cu peste 44 de procente.
Exportul de buşteni către China s-a dublat ca valoare, ba chiar exportăm masiv către Turcia, şi, mai nou, în India.
Evident că preţurile sunt foarte mici, când, folosind aceeaşi materie primă în ţară, de exemplu pentru mobilă făcută
de firme româneşti, am putea creşte valoarea finală de zeci de ori.
Aceasta este numai o parte a problemei, stimaţi colegi, şi de aceea susţin că noul Cod Silvic trebuie
să scoată în evidenţă toată zona montană, care este una de interes naţional, cu un imens potenţial economic, social,
cultural şi de mediu. Am amintit de latura socială pentru că ştim cu toţii că în ultimele decenii, zonele montane
defavorizate, rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării tocmai din cauza condiţiilor naturale dificile, au
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început să fie abandonate. Tinerii din zona montană pleacă spre alte regiuni unde au mai multe şanse de a găsi de
lucru. În ultimii ani, populaţia din zona montană s-a redus constant, scăzând cu mai mult de 100.000 în numai câţiva
ani, iar cea mai mare reducere a fost înregistrată exact la populaţia tânără, de până în 19 ani.
Doamnelor şi domnilor deputaţi, când toată lumea se preocupă din ce în ce mai mult de protejarea
zonei montane şi a stilului de viaţă de acolo, România nu poate sta în afară. Fără a uita de marea importanţă pe care o
are latura economică în noul Cod Silvic, să nu trecem cu vederea peste partea socială şi latura de mediu. De aceea
susţin că în noul Cod Silvic trebuie să acordăm importanţa cuvenită tuturor domeniilor care privesc zona montană. Ea
poate fi revitalizată cu adevărat, iar noi putem contribui la acest proces. Rămâne să cântărim bine noile reglementări
astfel încât să nu defavorizăm populaţia din zona montană. Şi trebuie să facem un nou Cod Silvic care mai apoi să şi
fie respectat. Vechea lege a fost încălcată de nenumărate ori, mai ales de marile firme, iar pedepsele au fost aproape
inexistente.
De aceea cred că e datoria noastră să gândim un nou Cod Silvic care să îmbine toate cele trei aspecte de care
vă vorbeam – latura economică, cea ecologică şi, foarte important, cea socială. De felul în care va arăta noua lege
depinde viitorul zonei montane din România, una aproape unică în Europa şi pe care avem datoria să o păstrăm.
Vă mulţumesc,
Deputat
Toader Dima
***
12 iunie, Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor
Din anul 2002, în data de 12 iunie, se sărbătoreşte Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a
copiilor, la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale a Muncii, pentru a atrage atenţia asupra pericolului exploatării
minorilor prin muncă, sub toate formele ei.
Tema de anul acesta este "Combaterea muncii copilului prin extinderea protecţiei sociale!", ceea ce ne
responsabilizează şi pe noi, în egală măsură, alături de autorităţile care au în grijă acest domeniu. Este vorba despre
un efort comun pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu, pentru găsirea celor mai bune soluţii şi măsuri care să-i
ferească pe copii de munci periculoase, grele şi de exploatarea din partea adulţilor.
Indiferent de condiţiile care le sunt oferite, sau formele pe care le îmbracă activităţile pe care le prestează,
copiii exploataţi prin muncă sunt privaţi de drepturi fundamentale, ca cel la educaţie sau servicii medicale de calitate.
Un caz aparte îl reprezintă obligarea la prostituţie, flagel în lumea copiilor din ţările slab dezvoltate şi
motivul frecvent al răpirilor de minori. La fel traficul de droguri şi furtul din buzunare. Lucrurile au fost duse la
extrem în momentul în care minorii au fost implicaţi în conflicte armate şi obligaţi să folosească arme.
Pe de altă parte, una dintre cele mai grave şi mai vizibile forme de exploatare, întâlnită frecvent şi în
România, o reprezintă cerşetoria. Oferirea de bani copiilor care cerşesc nu rezolvă problemele cu care se confruntă
familiile acestora, dimpotrivă duce la continuarea exploatării lor de către adulţii care nu sunt motivaţi să caute alte
soluţii pentru supravieţuire. Aceşti copii sunt condamnaţi la această stare de degradare socială şi morală care le
afectează dramatic copilăria şi, prin abandonul şcolar, le limitează şansele la o viaţă decentă.
Sfârşitul anului şcolar şi începutul vacanţei de vară reprezintă momentul potrivit să ne amintim că minorii au
drepturi şi nu trebuie forţaţi să muncească, să ne amintim că ajutorul pe care ni-l acordă prin gospodărie, de bună
voie, este dus la extrem de unii părinţi şi, mai ales, să nu uităm să le lăsăm copilăria.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ion Bălan
***
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Introducerea evaluărilor periodice a grădiniţele private de către Direcţia pentru Protecţia Copilului
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,
Lipsa locurilor în grădiniţele de stat a dus la liberalizarea rapidă a acestui segment al sistemului educaţional.
Condiţiile în care multe dintre grădiniţele private au fost înfiinţate sunt uneori suspecte, dar, şi mai grav, condiţiile în
care aceste grădiniţe funcţionează sunt chiar problematice.
Ca legiuitori nu putem ocoli relatările din presă care scot în evidenţă abuzuri împotriva copiilor ale căror
familii plătesc bani mulţi pentru ca aceştia să fie îngrijiţi şi supravegheaţi în mod corespunzător. De aceea,consider că
legislaţia trebuie amendată în aşa fel încât proprietarii grădiniţelor particulare să fie responsabilizaţi pe mai multe
paliere.
În acest moment, grădiniţele particulare funcţionează în baza autorizaţiilor şi acreditărilor. Cele trei instituţii
publice implicate în acest proces sunt Ministerul Educaţiei, Direcţia pentru Sănătate Publică şi Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Luând în considerare faptul că în cadrul acestor grădiniţe, un
număr destul de mare de persoane intră în contact cu copii, este important ca toţi angajaţii să fie testaţi şi autorizaţi
periodic. Ca iniţiator al legii privind exercitarea meseriei de bonă, ce are ca scop asigurarea unor servicii de
supraveghere specializate şi sigure pentru copii, dar şi în calitate de medic pediatru, consider că este necesar ca
Direcţia pentru Protecţia Copilului să se implice în autorizarea şi acreditarea grădiniţelor particulare.
Acest lucru s-ar putea realiza prin instituirea unor evaluări periodice ale personalului grădiniţelor. Consider
că specialiştii din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului sunt cei mai în măsură să decidă dacă drepturile şi
nevoile copiilor sunt asigurate în grădiniţele particulare. Totodată, aceste evaluări ar reprezenta o garanţie în plus
pentru părinţii care vor să îşi ştie copiii în siguranţă. De aceea, cred că în acest moment, legislaţia poate fi completată
şi îmbunătăţită pentru a preveni situaţiile periculoase în care se pot afla copiii atunci când sunt în grija educatorilor
sau a personalului grădiniţelor.
Vă mulţumesc.
Deputat
Tamara Ciofu
***
Trebuie să luptăm pentru combaterea deşertificării şi a secetei
În 1994, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat, prin Rezoluţia 49/115, data de 17 iunie ca Zi
mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei. Rezoluţia subliniază problemele cu care se confruntă milioane
de oameni care trăiesc în regiuni degradate sau aride. Deşertificarea reprezintă cea mai mare provocare de mediu a
vremurilor noastre. Nu este vorba doar de avansarea deşerturilor sau constituirea de noi zone cu dune de nisip, ci şi
de degradarea persistentă a terenurilor, odată cu modificările climatice.
Schimbările climatice pot precipita procesul de deşertificare, însă activităţile umane sunt cauza primordială şi
cea mai frecventă a modificărilor nedorite de la nivelul solurilor. Supracultivarea epuizează solurile, despăduririle
înlătură copacii care susţin solul fertil de pământ, iar subdimensionarea irigaţiilor accentuează aridizarea.
Aproximativ 1,5 miliarde de oameni depind, la nivel global, de terenuri cu potenţial agricol scăzut, aride sau
infertile, în timp ce aproape jumătate din populaţia lumii (42%) locuieşte în zone degradate sau nesigure, în unele
cazuri, instabilitatea lor putând destabiliza regiuni extinse de pe glob.
De gestionarea durabilă a terenurilor depinde rezistenţa ecosistemelor, dar şi îmbunătăţirea condiţiei umane
în zonele uscate. Pentru a opri răspândirea deşertificării, folosirea terenurilor pentru agricultură şi păşunat trebuie să
devină sănătoasă în raport cu mediul, acceptabilă social, raţională şi fezabilă economic. Unul din principalele
instrumente de combatere a extinderii deşertificării este plantarea de arbori şi alte plante care menţin calitatea
solurilor. Limitarea sau oprirea despăduririlor, alături de îmbunătăţirea sistemelor de irigaţii sunt alte măsuri absolut
necesare
Obiectivele Zilei Mondiale 2014 pentru combaterea deşertificării sunt: sporirea atenţiei acordate terenurilor
şi solului în adaptarea la schimbările climatice, mobilizarea ţărilor pentru gestionarea durabilă a terenurilor şi
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includerea terenurilor şi a solurilor în politicile naţionale de securitatea alimentară şi de adaptare la schimbările
climatice.
Trebuie sensibilizată opinia publică asupra faptului că deşertificarea, degradarea terenurilor şi seceta
afectează dramatic biodiversitatea. Există o relaţie strânsă între nivelul de trai şi starea de bine a ecosistemelor, cu
soluri bogate în biodiversitate. Solurile sănătoase produc viaţă, iar sănătatea solului depinde foarte mult de modul în
care oamenii folosesc terenurile lor. Ce facem pentru solurile noastre se reflectă în modul în care ecosistemele
noastre ne vor servi, determinând calitatea şi cantitatea alimentelor obţinute din agricultură. Creşterea
interdependenţei noastre ecologice înseamnă consolidarea solurilor, având ca rezultat îmbunătăţirea vieţii tuturor.
Problema secetei şi deşertificării este comună multor state din Asia, Africa şi America de Sud, dar nu este
străină statelor europene, România având nevoie acum, mai mult ca oricând, de politici publice pe termen lung care
să vizeze combaterea degradării solurilor, dezvoltarea irigaţiilor şi protejarea zonelor împădurite.
Sărbătorirea Zilei mondiale pentru combaterea deşertificării şi a secetei, prin organizarea de seminarii,
evenimente media şi campanii, este foarte importantă. Fiecare activitate care implică participarea şi cooperarea
comunitară este utilă pentru conştientizarea importanţei problemei, contribuind şi la combaterea degradării solurilor.
Doresc tuturor o Ziua Mondială de succes pentru combaterea secetei şi a deşertificării
Deputat
Sonia Maria Drăghici
***
România trebuie să îşi asume un rol de factor de stabilitate economică, politică şi socială în regiunea Europei
Centrale şi de Sud - Est”
Stimate colege,
Stimaţi colegi,
În contextul regional actual în care frământările politice şi sociale cresc de la o zi la alta, trebuie să punem
bază în valorile şi principiile care garantează stabilitatea, libertatea şi democraţia.
Acest proiect strategic important şi cât se poate de apropiat năzuinţelor noastre naţionale, ca exemplu pentru
alte ţări din UE, dar şi pentru cei care se luptă pentru a-şi stabiliza democraţia, nu se poate construi fără un stat
puternic, un stat echitabil faţă de cetăţeni, un stat social.
În opinia mea, România are datoria să se prezinte în faţa partenerilor din regiune, în faţa partenerilor din UE
şi în faţa prietenilor noştri de peste Ocean ca un factor de stabilitate şi consecvenţă, ca un aliat profesionist, devotat şi
de încredere, să se prezinte ca un stat puternic.
România are competenţa necesară pentru a transfera stabilitatea politică, economică şi socială acumulată în
ultimii doi ani către întreaga regiune. Trebuie doar să dorim acest lucru!
Consider că modelul democraţiei din România poate şi trebuie să fie exportat şi în afara graniţelor UE sau
NATO, modelul de stabilizare, consolidare şi creştere economică poate şi trebuie să fie adoptat de asemenea şi în
spaţiul extra-european. România este un important factor de stabilitate într-o regiune frământată şi zbuciumată.
Stimate colege şi stimaţi colegi,
Sunt mândră de ţara mea şi consider că această atitudine este potrivită pentru toţi cei, care în diverse poziţii,
reprezintă România şi românii. Relevanţa României pe plan regional nu este una artificială. Potenţialul economic şi
social al României nu este unul închipuit.
Mesajele care ne plasează în top-ul creşterii economice din UE sau care ne dau perspective foarte bune de
dezvoltare în următorii ani nu provin, aşa cum injust spun unii dintre colegii noştri, din sfera politică a puterii.
În timp ce unii colegi din opoziţie se chinuie să minimalizeze aceste rezultate, în realitate cifrele vorbesc de
la sine! Mai mult, mesaje privind potenţialul economic al României sunt răspândite în mediul internaţional de către
publicaţii de prestigiu cum ar fi Financial Times, Blomberg, New York Times sau The Economist.
Concomitent, Standard & Poor's, Fitch şi Moody's, trei dintre cele importante agenţii de rating din SUA dau
României rating-uri de ţară pozitive, pentru că am reuşit să ne menţinem ţintele de deficit şi pentru că reuşim în
continuare să ne dezvoltăm economia în cel mai alert ritm din Uniunea Europeană.
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Fructificarea acestor oportunităţi pe care România le are nu ţine decât de noi. Apreciez adoptarea de către
Guvernul Victor Ponta a unui pachet de politici publice menite să întărească mediul privat din România, să creeze noi
locuri de muncă şi să transfere creşterea economică a României în buzunarele românilor.
Susţin primul Guvern al României care scuteşte persoanele juridice de plata impozitului pe profitul reinvestit,
care elimină 92 de impozite şi taxe parafiscale, care acordă facilităţi fiscale pentru angajatorii care dau o şansă
absolvenţilor din România şi care scade cu 5 puncte procentuale Contribuţiile pentru Asigurările Sociale la angajator.
Şi orice politician de bună credinţă trebuie să susţină aceste măsuri adoptate de Guvernul Ponta.
Reducerea CAS-ului a depăşit, pentru prima oară în istoria postdecembristă, statutul de promisiune electorală
şi se transformă în realitate începând cu data de 1 octombrie. Trebuie să adaug aici, foarte pe scurt, faptul că este de-a
dreptul jenant că o măsură atât de dorită de mediul privat din România este atacată de două partide care se pretind a fi
de dreapta: PNL şi PDL.
Doamnelor şi domnilor parlamentari,
Stimate colege şi stimaţi colegi,
Mă voi apropia de finalul declaraţiei, dar nu înainte de a vorbi, şi pentru cei mai puţin încrezători în
capacităţile României, despre potenţialul nostru de a ne revitaliza şi de a redeveni lideri importanţi atât pe plan
regional, cât şi în cadrul UE.
În ultimii doi ani, România a înregistrat cel mai mare aflux de vizite externe din partea Partenerilor noştri
Strategici, Statele Unite ale Americii. În ultimele două luni, România a fost vizitată oficial de către, Secretarul
General al NATO, Anders Fogh Rasmussen, de către vicepreşedintele SUA, Joe Biden, de către Avril Haines
directorul adjunct al Agenţiei Centrale de Informaţii, de către senatorii John McCain, Christopher Murphy, Ron
Johnson pe care am avut plăcerea să-i întâlnesc personal şi de către ministrul Apărării al SUA, Chick Hagel.
Poate acum, la un an distanţă de turul extern de vizite pe care premierul Victor Ponta l-a susţinut se
realizează cât de importantă este menţinerea unei reputaţii externe bune pentru România.
Aşa cum am mai afirmat, inclusiv de la tribuna Parlamentului României, consider că România poate să
devină un HUB operaţional, economic, politic, social şi de securitate de maximă importanţă pentru regiunea noastră.
Accelerarea relaţiilor economice bilaterale cu partenerii noştri strategici şi deschiderea România către noi oportunităţi
în relaţiile externe reprezintă obiective pe care astăzi nu trebuie să le mai ignorăm, ci să ni le asumăm.
România trebuie să folosească diplomaţia economică pentru a continua să atragă investitori pentru a ne
consolida şi mai mult pe plan economic. România trebuie să folosească diplomaţia parlamentară pentru a crea relaţii
solide la nivel diplomatic. Aceste două paliere ale relaţiilor externe trebuie să înceapă să fie folosite la adevăratul lor
potenţial.
Merităm o Românie care să servească drept model într-o Europă socială. România în care vreau să trăiesc
împreună cu familia mea este o ţară fără inechităţi sociale, o ţară cu instituţii puternice, care lucrează în folosul
cetăţenilor săi, o ţară fără clivaje şi conflicte între categoriile socio-profesionale.
O ţară cu o clasă de mijloc bine conturată şi într-o continuă dezvoltare, o ţară care vrea şi poate să îşi
îndeplinească vocaţia de lider regional.
O Românie în care dictatura non-valorilor să fie înlăturată şi înlocuită cu dictatura legii şi a respectului faţă
de lege!
Vă mulţumesc.
Deputat
Ana Birchall
***
Refugiaţii- o problemă mondială
Stimaţi colegi, în anul 2000, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decis să dedice ziua de 20 iunie
refugiaţilor. De atunci, Ziua mondială a refugiatului este sarbatorită în jurul lumii în fiecare an. Este o zi de
comemorare a curajului şi a puterii refugiaţilor. Ziua mondială a refugiatului se concentrează asupra nevoilor
refugiaţilor de pretutindeni. Cea mai urgentă nevoie a refugiaţilor din Europa Centrală este aceea de a găsi protecţia
pe care nu o pot primi în ţara lor de origine. Refugiaţii sunt oameni forţaţi să îşi abandoneze căminul pentru a scăpa
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de abuzuri sau de persecuţia războiului. Sărbătoarea anuală este marcată de o varietate de evenimente în peste 100 de
ţări, inclusiv în Europa Centrală, şi implică persoane oficiale din guverne, organizaţii non-guvernamentale şi
persoane implicate în domeniul umanitar, celebrităţi, civili şi refugiaţii înşişi.
Zeci de mii de persoane din toată lumea se alatură Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR)
pentru a recunoaste şi a aprecia contribuţia pe care persoanele forţate să se refugieze o aduc societăţii.
Simbolul asociat Zilei Refugiatului este cel al Natiunilor Unite, culorile fiind albastru si alb. Ramura de
maslin
înseamnă
pace,
iar
mâinile
împreunate
simbolizează
protecţia.
Conform unui raport publicat recent de către United Nations High Commissioner for Refugees – înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (U.N.H.C.R.), în acest moment, la nivel mondial, există 42 de
milioane de victime ale războaielor, conflictelor religioase, persecuţiei politice, dintre care 16 milioane sunt refugiaţi
şi solicitanţi de azil, iar 26 de milioane sunt persoane deplasate intern, dezrădăcinate în propria ţară.
Fugind de persecuţie şi conflicte, deseori ducând cu ei doar câteva haine, refugiaţii sunt separaţi de tot
ce le este apropiat - familie, prieteni, comunitate şi cultură. Cu alte cuvinte, de siguranţa căminului lor. Pentru un
refugiat pierderea acestei certitudini poate echivala cu pierderea propriei identităţi.
Tocmai de aceea, această zi reprezintă un prilej pentru oamenii de pretutindeni de a-şi îndrepta privirea
spre această categorie de oameni, pentru a-i cunoaşte şi a le înţelege drama prin care trec.
La nivelul Uniunii Europene, s-au înregistrat 435.000 de aplicaţii pentru azil, în 2013, cu 100.000 mai
multe decât în anul anterior. Se estimează ca în jur de 90 la sută dintre aplicaţii sunt noi, iar circa 10 la sută sunt
cereri repetate. România are una dintre cele mai mici rate ale cererilor de azil la un milion de locuitori – 75. Media la
nivelul celor 28 de state membre UE a fost, in anul 2013, de 860 de aplicatii la un milion de locuitori
Cele mai multe cereri de azil provin din Siria - 50.000 de aplicatii, pe locul doi fiind Rusia, cu 41.000 de
aplicaţii pentru azil într-una dintre ţările Uniunii Europene. In ce priveste numărul de cereri de azil intr-un anumit stat
membru UE, provenind dintr-o singură ţară, Polonia se află pe primul loc, cu 84 la sută dintre aplicaţii venind din
.
Rusia, îin timp ce 76 la sută dintre aplicaţiile din Letonia provin din Georgia.
România a admis, anul trecut, în prima instanţa, 920 de solicitari de azil din cele 1.495 depuse, cele mai
multe venind din partea unor cetateni sirieni, potrivit unui raport Eurostat.
Dragi colegi, potrivit Inspectoratului general pentru Imigrări (O.R.I.), statutul de refugiat - pe care îl
dobândesc persoanele care obţin azil - se acordă pe o perioadă nedeterminată, dar o persoană poate înceta să mai fie
refugiată atunci când motivul pentru care i s-a acordat acest statut dispare şi, prin urmare, persoana se poate întoarce
acasă în siguranţă.
Stimaţi colegi, sentimentul nesiguranţei şi înstrăinării, odată ajunşi într-o ţară necunoscută, reprezintă
starea de normalitate pentru cei care caută un loc de refugiu, forţaţi de conflictele, opresiunile şi discriminările la care
erau supuşi în ţările lor. Totuşi, refugiaţii nu renunţă niciodată la visul de a avea un cămin, cu tot ce presupune acesta
- familie, toleranţă, dar şi siguranţă.
Deputat
Ion Călin
***
Reducerea inechităţii sociale vizată de noile măsuri anunţate de reprezentanţii Guvernului
Este o realitate pe deplin constatată aceea că în perioada de criză din ultimii 4-5 ani au fost afectate
mai mult categoriile sociale din stratul de jos al bunăstării. In acest fel inegalitatea socială s-a accentuat. După criză,
cei bogaţi au ieşit şi mai bogaţi iar cei săraci s-au adâncit în lipsuri sau datorii, astfel că distanţa dintre bogaţi şi săraci
s-a mărit.
Desigur, un astfel de curs al evenimentelor nu este o fatalitate, numai că, deşi criza loveşte de obicei
mersul afacerilor, totuşi politicile de austeritate au ţintit cu premeditare în categoriile sociale mai vulnerabile, între
care: salariaţi, pensionari, şomeri, asistaţi social, familiile cu mulţi copii sau cele monoparentale.
Insă lucrurile nu pot continua în aceeaşi direcţie dacă se vrea menţinerea unui dram de solidaritate şi
de pace socială. In acelaşi timp este evident că politicile corective trebuie să ţină cont şi de un minim de timp şi de
resurse alocate revigorării economiei în perioada post-criză.
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Partidul Social Democrat a revenit la guvernare în 2012 tocmai într-o perioadă critică, arunci când se
suprapuneau două tipuri de cerinţe contradictorii. Pe de o parte, trebuiau îndreptate urgent cele mai mari nedreptăţi şi
măsuri aberante împotriva tuturor cetăţenilor României prin deciziile de austeritate aplicate celor care nu aveau nici o
vină în declanşarea crizei şi, pe de altă, parte necesitatea de a ajuta economia să se desprindă din situaţia de regres
sau stagnare şi să pornească să crească. Oricare din aceste cerinţe dacă ar fi fost ignorate ar fi făcut ca românii să aibă
mult mai mult de suferit. Este însă meritul guvernării USL şi mai apoi a actualei coaliţii de guvernare de a fi adoptat
un ansamblu de politici care au generat un echilibru dinamic, favorabil, atât social cât şi economic. In urma acestor
politici oamenii şi-au recăpătat o parte din veniturile pierdute în perioada de austeritate iar economia a primit resurse
bugetare şi de la Uniunea Europeană încât s-a înscris pe traiectoria unei creşteri viguroase.
Ajungem aici la o caracteristică distinctivă a politicilor PSD, care a fost şi este orientarea mai
puternică pe realizarea unei mai mari echităţi atât în repartiţia veniturilor şi în general a beneficiilor dezvoltării
economice şi ale progresului tehnic cât şi în modul în care se impun cetăţenilor şi firmelor comerciale taxe şi
impozite. În acest context şi pentru a proba aprecierile de mai sus voi face doar o sumară enumerare a măsurilor de
natură socială pe care Guvernul, condus de PSD, le-a adoptat în aceşti primii doi ani din actuala legislatură , măsuri
care se înscriu într-un process de realizare a unei participări mai echilibrate la beneficiile activităţii întregii societăţi.
Ne putem referi în acest sens la reducerea cu 15% a TVA la pâine; la majorarea cuantumului ajutorului de încălzire;
la reducerea cu 5% a facturii la energia electrică prin amânarea în 2013 acordării unei cote de certificate verzi; la
creşterea salariului minim şi a salariilor tinerelor cadre didactice sau a indemnizaţiei pentru medicii rezidenţi, ca să
nu mai vorbim de indexarea generală a tuturor pensiilor şi la reîntregirea salariilor. Cu toate acestea, problema
reducerii inechităţilor sociale rămâne una asupra căreia vom avea de lucru şi în viitor.
Acum suntem la mijlocul anului 2014 şi în baza rezultatelor economice condiderăm că este cazul să
revenim şi asupra îmbunătăirii unor indicatori sociali. De altfel, reprezentanţii Guvernului au şi anunţat o serie de
măsuri şi proiecte care vor fi aplicate, unele în semestrul următor iar altele cu începere de la întâi ianuarie 2015. Sunt
în lucru proiecte care privesc majorări salariale pentru bugetari, indexarea cu 4,5% a pensiilor asigurărilor de stat,
creşterea pensiei sociale, a îndemnizaţiilor de creştere a copilului, precum şi introducerea unei alocaţii speciale pentru
copiii din familii cu venituri reduse.
În felul acesta Partidul Social Democrat şi guvernul susţinut de acesta îşi afirmă vocaţia de partid de
centru – stânga, hotărât să acţioneze pentru mai multă echitate în societatea românească prin ridicarea la un nivel de
bunăstare mai înalt a celor care trăiesc din veniturile din muncă sau de pe urma muncii depuse şi a contribuţiilor
sociale, precum şi a celor cu veniturile cele mai modeste sau fără nici un venit personal.
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Deputat
Violeta Tudorie
***
O strategie naţională pentru patrimoniul imaterial
Se vorbeşte destul de des, în special în mass-media, despre patrimoniul cultural naţional, prin care se
înţelege, însă, exclusiv patrimoniul material: tezaurul arheologic, patrimoniul arhitectural, civilizaţia materială
ţărănească. Se vorbeşte mult, se face puţin, dar măcar se vorbeşte, ceea ce face ca, atunci când se petrece ceva grav –
cum ar fi demolarea unui imobil de patrimoniu –, opinia publică să se inflameze şi, măcar, să se reţină vinovăţiile,
pentru o perioadă în care acestea vor putea fi şi pedepsite.
Despre patrimoniul imaterial nu se vorbeşte deloc. Nimeni nu pare conştient că instituţii ca Festivalul George
Enescu, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu sau Transilvania International Film Festival, de la Cluj-Napoca,
deşi nu au sedii, nici conducere permanentă, nici salariaţi, reprezintă bunuri de patrimoniu naţional cu o valoare
extrem de ridicată.
S-au încheiat recent cea de-a XXI-a şi, respectiv, cea de-a XIII-a ediţie a FITS şi TIFF. Ambele, cu
palmarese impresionante, au oferit publicului sute de reprezentaţii de teatru şi proiecţii de film, expoziţii şi
conferinţe, dialoguri şi lansări de carte de specialitate, atât în spaţii convenţionale, cât şi în spaţii neconvenţionale.
FITS şi TIFF sunt renumite, de altfel, pentru implicarea în societate, pentru promovarea culturii şi a educaţiei
artistice, pentru apropierea artei de public.
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Nici măcar evidenţa faptului că manifestările au atras zeci de mii de oameni, dintre care câteva mii bune de
turişti străini – şi nu din cei de croazieră, care coboară pentru două ore în port, ci turişti care au stat câte o săptămână
în Sibiu şi Cluj-Napoca –, nu este, se pare, suficientă pentru a-i determina pe oficialii Ministerului Culturii, ai
Administraţiei Fondului Cultural Naţional, să elaboreze o strategie culturală naţională care să declare asemenea
manifestări drept bunuri de patrimoniu imaterial cu valoare strategică, direcţionând către ele resurse şi logistică şi
interfaţându-le cu investiţiile în turism şi infrastructură.
Cultura română vie are nevoie de această strategie, fără de care puţinele resurse se risipesc, în loc să fie
concentrate acolo unde pot aduce rezultate spectaculoase, pe multiple planuri. Fără ea, nu numai patrimoniul
material, ci şi cel imaterial se poate risipi, sărăcindu-ne pe toţi.
Deputat
Ionuţ Vulpescu
***
UNPR rămâne un partener de încredere în cadrul Alianţei de Centru – Stânga
şi al Alianţei PSD-UNPR-PC
Doamnelor şi domnilor,
Stimaţi colegi,
Construcţia politică la care Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR) a avut un rol hotărâtor şia dovedit viabilitatea la recentele alegeri europarlamentare prin obţinerea unui rezultat care a confirmat susţinerea
populaţiei faţă de un proiect dedicat românilor şi interesului lor într-o Uniune Europeană unită în diversitate.
După acest prim episod electoral din acest an, UNPR poate fi numit de către partenerii săi un partid al
echilibrului politic şi pot afirma fără echivoc că UNPR a fost, este şi va continua să fie un partener de încredere în
cadrul Alianţei de Centru - Stânga şi al Alianţei PSD-UNPR-PC, atât la nivel guvernamental şi parlamentar, cât şi în
plan local. Seriozitatea de care a dat dovadă UNPR a fost apreciată de-a lungul tuturor relaţiilor politice.
În acest moment, UNPR îşi exprimă susţinerea pentru candidatura premierului Victor Ponta la preşedinţia
României şi vom fi cei care vom aduce un milion de semnături pentru susţinerea acestei candidaturi. Asta pentru că
România are nevoie de un preşedinte cu o viziune modernă, ataşat interesului naţional, de un preşedinte care a
demonstrat deja că se bucură de încrederea populaţiei.
UNPR a fost singura formaţiune politică ce a susţinut interesul naţional în toate construcţiile politice
la care a participat, lăsând deoparte expunerea excesivă şi aducerea în prim plan a şicanelor şi contrelor inutile,
militând pentru creşterea puterii de cumpărare a cetăţenilor şi pentru susţinerea valorilor reale ale României în
Uniunea Europeană, fapt ce va fi acum vizibil mult mai mult datorită reprezentării sale în Parlamentul European prin
intermediul propriului deputat european cu adevărat aplicat spre valorile autentice.
Deputat
Laurenţiu Chirvăsuţă
***
Interesele românilor nu sunt negociabile
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor,
Atunci când analizăm rezultatele trecutelor alegeri europarlamentare, nu scorurile obţinute de Uniunea PSDUNPR-PC, PMP sau PNL ne atrag atenţia, ci efectele pe care pare să le aibă, la nivel general, favorizarea electorală a
formaţiunilor politice de extrema dreaptă.
Am urmărit, cu maximă îngrijorare, dinamica electorală rezultată din votul dat de europeni în 20 mai şi nu
cred că avem, ca români, motive de bucurie pentru viitorul apropiat. În Parlamentul European au intrat mai toţi
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politicienii de extremă dreaptă, populiştii sau ultranaţionaliştii cunoscuţi din mai multe partide radicale: UKIP
(Marea Britanie), Frontul Naţional (Franţa), Zorii Aurii (Grecia), Jobbik (Ungaria) sau Cinci Stele (Italia). Problema
cea mai mare este că aproape toate aceste partide radicale amintite au câştigat alegerile europarlamentare în ţările lor.
Dacă ne gândim că, spre exemplu, în Franţa, Frontul Naţional a câştigat şi ultimele alegeri locale, vom putea observa
că votul din 20 mai nu este numai o opţiune antieuropeană a europenilor, ci şi dovada unui curent din ce în ce mai
pronunţat pentru protecţionism, pentru limitarea imigrării, a drepturilor de muncă egale şi a liberei circulaţii a
persoanelor.
Alături de bulgari, românii formează categoria cel mai greu pusă la încercare în aceste momente. Deşi
majoritatea analiştilor de politică externă subliniază că liderii extremişti sunt, mai degrabă, harnici la discursuri şi
inactivi când vine vorba despre iniţiative legislative, clasa politică românească şi elita diplomaţiei noastre trebuie să
stea în gardă. Acesta este un moment în care politicienii de acasă pot şi trebuie să ia atitudine în favoarea românilor
aflaţi în afara graniţelor ţării.
Cred că există mai multe căi pentru blocarea demersurilor care i-ar putea afecta pe români:
Continuarea şi intensificarea eforturilor diplomatice şi încheierea unor parteneriate speciale cu
reprezentanţii ţărilor UE pentru protejarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.
Organizarea unor mese rotunde cu largă participare europeană, la care să fie invitaţi şi liderii
extremei drepte din UE. În cadrul acestor întâlniri, avem şansa să demontăm mitul conform căruia românii, bulgarii
sau alte naţiuni ar parazita economia statelor membre dezvoltate.
Conjugarea eforturilor româno-bulgare de acţiune împotriva retoricii xenofobe de tipul celei
dezvoltate de UKIP, din Marea Britanie.
Nu în cele din urmă, propun punerea la punct a unei strategii unice pe care să o adopte toţi
europarlamentarii români, indiferent de filiaţia politică europeană. Trebuie să evităm exexmplele din trecutul
apropiat, când voturile unor europarlamentari români au fost date împotriva intereselor româneşti, doar pentru că
aceasta a fost direcţia politică impusă de familia din care făceau parte. Indiferent de orientarea PES, PPE, ALDE,
europarlamentarii români trebuie să ştie că interesele românilor nu sunt negociabile şi că cetăţenii români trebuie
protejaţi atât în interiorul graniţelor naţionale, cât şi în afara acestora.
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Deputat
Adrian Mocanu
***
Contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale
În martie 2003 s-a lansat un proces de identificare şi evaluare a impactului obstacolelor existente pe piaţa
internă a contractelor de credit pentru proprietăţi imobiliare rezidenţiale.
Piaţa internă cuprinde spaţiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor şi a
serviciilor, precum şi libertatea de stabilire. Dezvoltarea unei pieţe a creditelor mai transparente şi mai eficiente în
acest spaţiu este vitală pentru promovarea activităţii transfrontaliere şi crearea unei pieţe interne a contractelor de
credit pentru proprietăţi imobiliare rezidenţiale. Există diferenţe substanţiale la nivelul statelor membre privind
normele de conduită pentru oferirea contractelor de credit pentru proprietăţi imobiliare rezidenţiale şi la nivelul
reglementării şi supravegherii intermediarilor de credite şi a instituţiilor non-bancare care oferă contracte de acest tip.
Aceste diferenţe creeză obstacole care limitează nivelul activităţii transfrontaliere, atât pe partea ofertei, cât şi a
cererii, reducând astfel concurenţa şi posibilitatea de alegere de pe piaţă, crescând costurile acordării de împrumuturi
şi chiar împiedicându-i pe creditori să îşi desfăşoare activitatea.
Criza financiară a arătat că un comportament iresponsabil al participanţilor la piaţă poate compromite bazele
sistemului financiar, ceea ce duce la pierderea încrederii tutror părţilor, în special a consumatorilor, şi poate avea
consecinţe sociale şi economice grave. Numeroşi consumatori si-au pierdut încrederea în sectorul financiar, iar unii
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împrumutaţi s-au aflat în situaţia de a nu-şi mai putea rambursa împrumuturile, astfel că numărul cazurilor de neplată
şi de vânzări forţate a crescut.
Au fost identificate o serie de probleme pe pieţele ipotecare ale Uniunii Europene asociate cu practicile
iresponsabile de împrumut în etapa precontractuală şi cu posibilităţile intermediarilor de credite şi ale instituţiilor
non-bancare de a avea un comportament iresponsabil. Printre acestea se numără probleme legate de împrumuturile
într-o monedă străină, pe care consumatorii le-au contractat în acea monedă pentru a profita de un schimb avantajos
oferit, fără a înţelege cum se cuvine riscul valutar pe care le implică acele împrumuturi. Aceste probleme sunt
determinate de deficienţele pieţei şi ale reglementărilor, dar şi de alţi factori.
România sprijină demersurile de consolidare a sectorului financiar, în scopul asigurării unei pieţe integrate a
serviciilor financiare, în beneficiul consumatorilor şi prestatorilor şi sprijină demersurile de protejare a intereselor
consumatorilor prin impunerea unui cadru uniform de reglementare a informării şi a consilierii consumatorilor în
contractarea creditelor ipotecare.
Deputat
Radu Babuş
***
Stop evaziune, jos concurenţa neloială, TVA redus la carne şi lapte
Stimaţi colegi,
Siguranţa alimentară este primordială pentru securitatea unui stat. O criză alimentară nu este dictată, în mod
obligatoriu, de lipsa hranei. Cantitatea şi calitatea produselor alimentare se cer conjugate cu un factor cheie:
accesibilitatea.
România are toate premisele pentru a fi un bun producător de carne, lapte, legume şi fructe, dar oferta
autohtonă luptă în termeni inegali cu preţul produselor de import, purtătoare şi de un TVA mai mic decât cel aplicat
în România. Cunoscând specificul muncii celor care produc carne şi lapte, consider prioritare următoarele măsuri:
amendarea ordinului 560, reintroducerea în sfera penală a falsificării produselor alimentare, reducerea TVA la
legume-fructe, lapte şi carne.
Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă procesatorii autohtoni de carne este ordinul 560/2007
care introduce norme de calitate, dar care îi afectează doar pe producătorii români, importurile nefiind sub incidenţa
acestui act normativ.
În calitate de deputat, vicepreşedinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor, am fost invitat
şi am participat la dezbaterea organizată la Sibiu, la a patra ediţie a Conferinţei Meat&Milk. Ordinul 560 a fost viu
discutat, deoarece, în 2006 încercam să stopăm importurile de parizer unguresc care avea o calitate extrem de joasă.
Am intrat în UE în 2007 şi ordinul a ajuns să se aplice doar producătorilor români care vând pe piaţa internă,
nicidecum importurilor. Este un dezavantaj competitiv major.
Tot în plan legislativ, se cere modificarea Legii Pajiştilor, ca plăţile să fie cuplate la vacă, măsură prin care
vom stopa evaziunea la lapte şi carne.
Dezbaterile de la Conferinţa Meat&Milk au dat soluţii pertinente unor probleme simple, dar cu efecte
majore, cum ar fi concurenţa neloială la care sunt expuşi producătorii români în cazul cabanosului; cel din producţia
internă trebuie dublu afumat, însă cabanosul din Polonia, spre exemplu, nu trebuie să respecte aceste norme.
Costurile de producţie sunt cu 20% mai mici şi aceasta se reflectă în preţ.
Producătorii români sunt în mod cert dezavantajaţi, de aceea propun ca prin măsuri legislative să îndreptăm
această situaţie. În plus, mă voi implica în procesul legislativ pentru reintroducerea falsificării produselor alimentare
în sfera penală. Acum nu se mai face închisoare, se primeşte doar o amendă, conform noului Cod Penal. Este o
scăpare ce trebuie urgent remediată.
Producătorii şi procesatorii de carne şi lapte au cerut tratament egal, nu favoruri, comparativ cu ceea ce li se
oferă omologilor lor din ţările europene.
Avem promisiunea domnului ministru al Agriculturii Daniel Constantin, a domnului prim - ministru Victor
Ponta, putem conta pe susţinerea domnului comisar european Dacian Cioloş, ca lucrurile să intre în normal. Comisia
Europeană promite că va schimba legea în favoarea fermierilor. Ei trebuie să poată negocia un preţ mai bun pentru tot
ce au de vândut.
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Producătorii şi cumpărătorii sunt cei care pierd, în timp ce profitul este împărţit de procesatori şi
magazine. Un litru de lapte pleacă de la crescător cu 1,3 lei, procesatorul dublează preţul şi îl vinde pasteurizat, cu o
grăsime scăzută. Clienţii îl cumpără cu 5-6 lei, pentru că magazinele, susţin furnizorii, au înlocuit taxele de raft cu
altele, stabilite prin contract.
Kilogramul de carne de porc porneste cu 7,5 lei spre abator şi ajunge în galantar cu până la 22 de lei muşchiul de porc. Motivele invocate: costurile cu personalul şi utilităţile. Preţurile sunt umflate de adaosurile
comerciale, spun producătorii, care îşi dau marfa pe bani puţini.
Argumentele enumerate susţin reducerea TVA la alimente, iar eu, ca deputat PSD susţin proiectul de act
normativ pentru reducerea acestei taxe pentru lapte şi carne de la 24% la 5%. Avem modele de bune practici: în
Ungaria şi Bulgaria, TVA-ul a fost redus la 5%.
Scăderea efectivelor de bovine de carne şi lapte, lipsa unor ferme de reproducţie, accesul la tehnologii
avansate impun o creştere a accesibilităţii producătorilor la fondurile europene, iar sprijinul de la stat să fie mai
puternic.
Deputat
Liviu Harbuz
***
Şcolile trebuie gândite în interesul elevilor
Infrastructura şcolară este un element important în procesul de reformare a învăţământului. Responsabilitatea
pentru cadrul în care se desfăşoară procesul didactic este împărţită între administraţia centrală şi autorităţile locale,
ultimele cu un rol tot mai important în amenajarea spaţiilor pentru învăţământ.
Reţeaua şcolară trebuie gândită pornind de la interesul elevilor. Resping categoric deciziile care au
predominat în guvernările trecute şi care au condus la închiderea unor şcoli şi grădiniţe din considernte pur
financiare. Unul dintre obiectivele importante ale statului este acela de a asigura accesul facil la educaţie pentru toţi
copiii – obiectiv de care ne îndepărtăm atunci când elevii sunt nevoiţi să parcurgă distanţe mari, în condiţii dificile,
pentru a ajunge la şcoală.
Pe de altă parte, structura unităţilor de învăţământ nu trebuie şi nu poate să rămână una pietrificată. Criteriul
determinant care validează existenţa unei şcoli în comunitate este interesul elevilor şi părinţilor. Este un criteriu
pragmatic şi obiectiv: părinţii aleg să îşi trimită elevii la acele şcoli care asigură condiţii bune de predare, calitatea
actului didactic, seriozitate şi un viitor pe piaţa muncii.
Şcolile care nu sunt atractive pentru elevi şi părinţi nu trebuie păstrate cu orice preţ, în ideea de a păstra
intactă reţeaua şcolară. Resursele – atât cele umane cât şi cele financiare - trebuie redirecţionate spre şcolile
recomandate de interesul comunităţii.
Reforma învăţământului trebuie să aibă la bază criterii de performanţă, pragmatism şi, cel mai important,
trebuie să pornească de fiecare dată de la interesul elevilor!
Deputat
Flavius Măduţa
***

Reducerea CAS va stimula mediul de afaceri şi va diminua şomajul
Stimaţi colegi,
În cursul zilei de mâine, Guvernul va trimite către Parlament proiectul de modificare a Codului Fiscal ce
cuprinde reducerea CAS cu 5%. Este o măsură economică de maximă importanţă pentru viitorul mediului de afaceri
românesc şi, mai ales, pentru românii care se află în căutarea unui loc de muncă.
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Acesta este momentul oportun pentru o asemenea măsură de încurajare. La mai bine de 2 ani de la înlăturarea
guvernării Boc, economia românească a revenit pe făgaşul normal. După eforturi susţinute din partea Guvernului
Ponta, iată că, în ultimii 2 ani, am înregistrat o creştere economică cumulată de 4,1%, una dintre cele mai mari din
Europa, pensiile s-au majorat cu peste 6%, puterea de cumpărare a crescut semnificativ şi inflaţia a atins un minim
istoric (sub 1%). Mai mult, faţă de anul trecut, preţurile alimentelor au scăzut cu 3,2% şi câştigul salarial mediu net a
crescut cu 4,5%.
Trebuie să continuăm măsurile de relansare economică, iar un punct esenţial îl constituie stimularea mediului
de afaceri. După introducerea cotei unice de 16%, scăderea preţurilor la energie şi diversele programe ce încurajează
întreprinzătorii, singura solicitare pe care trebuie să o adresăm acum este reducerea taxării forţei de muncă.
În primul rând, această măsură va diminua fenomenul muncii la negru, angajatorii fiind încurajaţi să declare
contractele la valoarea reală – iar veniturile declarate înseamnă o mai bună colectare a taxelor şi impozitelor şi o mai
eficientă execuţie bugetară.
În al doilea rând, vor fi create noi locuri de muncă – în prezent, aceasta este principala provocare a României,
una care nu suportă amânare. Avem generaţii întregi de tineri care au căzut victime şomajului, iar angajatorii trebuie
stimulaţi să îi integreze pe piaţa muncii. Avem specialişti, oameni cu vechime şi experienţă, care însă şi-au pierdut
slujbele odată cu declanşarea crizei – toţi aceştia vor avea şanse mai mari să reintre în câmpul muncii.
Cei care vor beneficia efectiv de această măsură sunt angajaţii. Gândiţi-vă numai câte tinere familii nu pot
accesa programul “Prima Casă” pentru că trăiesc din ajutorul de şomaj sau nu au salariile întregi trecute în contracte.
Soluţia este reducerea CAS, astfel încât să apară noi locuri de muncă şi să crească puterea de cumpărare. Pe termen
mediu şi lung, întreaga economie va avea de câştigat: mediul privat va scoate din subteran munca la negru, îşi va
permite să angajeze mai mult personal, va creşte competitivitatea şi va stimula consumul.
Vă reamintesc, stimaţi colegi, că această măsură se regăsea nu doar în programul Uniunii Social Liberale, ci
şi în proiectele susţinute de opoziţie. De aceea, fac un apel la dumneavoastră, colegi din PNL, actuali şi foşti membri
PDL, să dăm dovadă cu toţii de maturitate politică şi să lăsăm deoparte divergenţele de moment. Reducerea CAS este
printre puţinele măsuri pe care le-am susţinut cu toţii. Sper ca acum, când ne aflăm la un pas de implementare, să
rămânem constanţi şi să dăm un vot favorabil acestui proiect de lege.
Deputat
Gabriela Podaşcă
***
Trebuie să combatem fobia angajatorilor de a recruta persoane mai în vârstă
Vă mulţumesc,
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Orice persoană fără un loc de muncă este o îngrijorare pentru orice guvern, pentru societate în general, dar şi
pentru mulţi dintre noi. În numeroase studii, şomajul a fost asociat creşterii excluziunii sociale, sărăciei, bolilor de
inimă, alcoolismului şi dependenţei de droguri. Din nefericire, la ora actuală, schimbările din domeniul economic,
cauzate în principal de criza financiară, însă şi cele de pe piaţa muncii, prin reorientarea pe segmente de producţie şi
servicii a firmelor, pentru a putea supravieţui în noile condiţii, au avut efecte directe asupra românilor. Dar cei mai
afectaţi de criza locurilor de muncă sunt oameni care, după ce au muncit ani întregi şi şi-au întreţinut familiile, s-au
trezit în situaţia dramatică să nu mai aibă acces la o sursă de venit, după ce şi-au pierdut locul de muncă.
Este şi cazul vâlcenilor cu vârste de peste 50 de ani care sunt puşi, acum, în faţa unei situaţii dificile. Însă nu
cred că doar vâlcenii se confruntă cu această situaţie îngrijorătoare, ci, din nefericire, şomajul la această vârstă s-a
transfromat întru-o conjunctură nocivă naţională. Rămasă fără un loc de muncă, această categorie de persoane, fie se
adaptează noilor cerinţe pe piaţa muncii, fie apelează la propriile afaceri, dacă au capital sau spirit de iniţiativă. Însă
cei mai mulţi încearcă se să reangajeze. Dacă au noroc şi prind ocazia unui interviu, se confruntă cu o nouă piedică,
respectiv “baremul” de vârstă. Angajatorul caută, de cele mai multe ori, persoane mai tinere, care sunt dispuse să
lucreze şi pentru salarii mai mici, deci presupun costuri mai reduse pentru firmă şi un program prelungit. Astfel, chiar
dacă omul are zeci de ani de experienţă în spate, are aptitudini şi putere de muncă, este nevoit să aştepte pe listele de
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la şomaj… o zi mai bună. Desigur, este adevărat şi că această categorie de şomeri, în multe cazuri, se poate confrunta
cu probleme de adaptare la noile cerinţe pe piaţa muncii, dar sunt prea puţine astfel de cazuri.
Însă, chiar dacă obţin o nouă calificare, cursurile pe care şomerii le pot urma gratuit nu le promit şi un loc de
muncă. Ca să mă fac şi mai bine înţeles, persoanele de peste 50 de ani care sunt dornice să îşi schimbe şi domeniul de
activitate pentru un job, nu primesc garanţia că la finalizarea cursurilor se pot integra pe piaţa muncii. Şi asta chiar şi
în ciuda subvenţiei acordată de stat pentru angajaţii de peste 45 ani. Vă reamintesc, stimaţi colegi, că angajatorii care
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani primesc lunar o subvenţie, pe o
perioadă de 12 luni, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, 500 lei, potrivit legislaţiei în
vigoare. De asemenea, angajatorul este scutit pe aceeaşi perioadă de 12 luni de plata contribuţiei la bugetul
asigurărilor pentru somaj pentru fiecare persoană încadrată din această categorie. Angajatorii au însă obligaţia
menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.
Fobia angajatorilor români de a recruta persoane în vârstă trebuie combătută la orice nivel. Nu vreau să mai
aud şi sunt sigur că niciunul dintre dumneavoastră nu vrea să mai audă de cazuri, cum a fost cel al şomerului din
Turda, de 58 de ani, care a cerut să fie eutanasiat pentru că nu îşi găsea un serviciu, nicio firmă nefiind dispusă să îl
încadreze din cauza vârstei sale.
Soluţiile punctuale sunt şi ele bune, dar pentru reducerea şomajului structural va trebui să mergem mai
departe. Este necesară atacarea rigidităţilor structurale de pe piaţa muncii, creşterea productivităţii, măsuri pentru
mobilitatea redusă a forţei de muncă, reducerea asimetriei informaţionale pe piaţa muncii şi, în mod sigur, reducerea
impozitării muncii, la care deja premirul Victor Ponta şi cabinetul său lucrează cu succes.
Stimaţi colegi, daţi-mi voie să salut succesul înregistrat de cabinetul Ponta în privinţa reducerii şomajului.
Însă, consider că această evoluţie pozitivă trebuie să ne stimuleze să ne concentrăm toate eforturile pentru diminuarea
acestui fenomen negativ. Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, rata şomajului înregistrată în
luna aprilie, respectiv 7,1%, a fost mai mică atât faţă de luna anterioară, cu 0,1%, cât şi faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, cu 0,2%, fiind înregistraţi 702.000 de someri. Pe sexe, rata şomajului pentru bărbaţi o depăşeşte cu 1,4
puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 7,7% în cazul persoanelor de sex masculin şi 6,3% în
cazul celor de sex feminin). De asemenea, rata locurilor de muncă vancate a ajuns în primul trimestru la 0,9% după o
creştere cu 0,24 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului trecut, iar numărul de locuri de muncă vacante
a ajuns la 32.000, cele mai multe fiind în activităţi de servicii şi administraţie publică, conform datelor INS. În
comparaţie cu trimestrul similar al anului 2013, numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 10.200. Aşadar,
închei prin a sublinia că sunt convins că România poate şi le va construi viitorul şi celor mai vulnerabili dintre
şomeri, respectiv cei trecuţi de prima tinereţe.
Vă mulţumesc!
Deputat
Constantin Mazilu
***
Bacalaureatul, examenul umilinţei cadrelor didactice
Stimaţi colegi,
Ne aflăm în perioada susţinerii celui mai important examen al vieţii de şcolar - bacalaureatul. Elevii
claselor a XII-a, părinţii, profesorii, cu toţii aşteaptă cu emoţie şi nerăbdare afişarea rezultatelor.
Cu o promovabilitate din ce în ce mai scăzută, bacalaureatul s-a transformat în cel mai mediatizat examen,
atât elevii, cât şi cadrele didactice resimţind profund presiunea rezultatelor slabe din ultimii ani. Pentru cadrele
didactice însă, situaţia se anunţă din ce în ce mai dificilă.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a declarat că foarte mulţi profesori au refuzat să facă parte din
comisiile de bacalaureat 2014, ameninţând astfel buna desfăşurare a examenului. Acest lucru nu e surprinzător deloc,
având în vedere faptul că un supraveghetor primeşte 19 lei/zi pentru asistenţă, iar un evaluator primeşte 3 lei pentru o
lucrare corectată, o remuneraţie infimă în raport cu volumul de muncă şi gradul de responsabilitate pe care le implică
un astfel de examen.
Cât oare va mai dura umilinţa la adresa profesorilor? Ce anume trebuie schimbat în sistem pentru ca meseria
de cadru didactic să fie iar apreciată la adevărata valoare?
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Într-o perioadă în care profesorii ar trebui să îşi susţină elevii în primul lor pas către maturitate şi să se bucure
împreună de rezultatele anilor de muncă de la clasă, nevoile financiare umbresc satisfacţia şi emoţiile, acestea fiind
înlocuite de frustrare şi dezamăgire.
Să ne închipuim doar ce haos s-ar crea dacă dascălii ar boicota la un moment dat examenul de bacalaureat,
mii de elevi aflându-se în imposibilitatea de a susţine probele, admiterea la facultate fiind de asemenea compromisă.
Trebuie să fim conştienţi că viitorul acestor tineri depinde de dascălii plătiţi extraordinar de puţin.
Fiind însă cadru didactic, apreciez bunul simţ şi respectul faţă de această meserie pe care profesorii le-au
arătat şi de această dată. Deşi situaţia lor financiară este din ce în ce mai dificilă, ei nu au încetat să spere că eforturile
le vor fi apreciate. Chiar dacă au trecut prin nenumărate schimbări, prin reduceri ale salariilor, ei şi-au făcut cu
sfinţenie treaba, iar examenul se desfăşoară şi în acest an în condiţii normale.
Sper însă că nepăsarea faţă de educaţie nu ne va pune în situaţia de a organiza un bacalaureat fără cadre
didactice. Nu am avea dreptul să susţinem că nu am prevăzut acest lucru…
Deputat
Ion Eparu
***
Nevoia de mijloace pentru cooperare parlamentară pentru combaterea retoricii anti-româneşti din Uniunea
Europeană
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,
La aproape o lună de zile de la alegerile europarlamentare constatăm că dezbaterea privind rezultatele acestor
alegeri s-a axat în mare parte pe situaţia României şi numărul de parlamentari pe care ţara noastră îl trimite la
Bruxelles. Însă, cred că în tot acest timp discuţia cea mai importantă şi poate cea care ridică cele mai multe îngrijorări
se referă la rezultatele din alte state-membre ale Uniunii Europene.
Pentru prima dată în istoria Uniunii Europene ne confruntăm cu apariţia şi ascensiunea îngrijorător de rapidă
a partidelor extremiste. Rezultatele la alegerile europarlamentare din ţări precum Marea Britanie, Italia şi Franţa ar
trebui să fie serios dezbătute în mediile academice, politice şi guvernamentale întrucât noua configuraţie politică din
Parlamentul European poate avea oricând repercusiuni grave pentru românii din străinătate.
Este de notorietate deja faptul că politicieni precum Nigel Farage, liderul Partidului Independenţei Regatului
Unit, s-au folosit şi continuă să se folosească de retorica extremistă anti-românească, anti-imigranţi pentru a manipula
şi înfiera opinia publică pentru ca în cele din urmă să câştige capital politic.
De aceea, consider că principala misiune a noii echipe de europarlamentari români este tocmai combaterea
retoricii anti-româneşti care câştigă din ce în ce mai mult teren în Uniunea Europeană. Manipularea datelor statistice
sau a ştirilor false şi alarmante cu scopul de a crea isterie în rândul maselor pot duce la conturarea de politici publice
periculoase pentru principiile şi valorile Uniunii Europene. Este de la sine înţeles că românii şi bulgarii au acelaşi
drepturi şi libertăţi ca şi nemţii sau britanicii, dar astăzi, în anul 2014, suntem nevoiţi să ne clamăm statutul de statmembru al Uniunii mai mult ca oricând.
Nedreptatea cauzată milioanelor de români care muncesc şi plătesc taxe şi impozite în ţările Uniunii
Europene, de multe ori angajaţi în condiţii sub demnitatea lor, trebuie corectată prin sancţiuni aplicate direct
autorităţilor şi tuturor celor care se fac vinovaţi de discriminarea şi tratamentul incorect al imigranţilor.
De aceea, consider că Parlamentul României are datoria de a purta un dialog constant cu colegii din
Parlamentul European pentru a găsi noi modalităţi de a interveni instituţional în cazul unor derapaje de la normele
înscrise în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene.
Vă mulţumesc.
Deputat
Andrei Dolineaschi
***
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Confruntări fără victime
Distinse domnule Preşedinte de şedinţă,
Onorat Prezidiu,
Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,
De câteva zile, în Brazilia se află în plină desfăşurare una dintre cele mai grandioase manifestări sportive pe
care omenirea le-a inventat vreodată, Campionatul Mondial de Fotbal. Alături de jocurile olimpice, campionatul
mondial de fotbal reprezintă competiţia sportivă cu cea mai mare audienţă planetară. În timpul desfăşurării sale,
lumea întreagă suferă o transformare uluitoare, aproape toţi locuitorii planetei părând a fi conectaţi la ceea ce se
petrece pe arenele din ţara gazdă a competiţiei. Toate celelalte evenimente care au loc în lume în aceeaşi perioadă în
care se desfăşoară marea competiţie sportivă par a-şi pierde din intensitate, înseşi conflictele diplomatice sau armate
părând a nu mai stârni acelaşi interes. Într-un cuvânt, este perioada în care cele mai importante personaje devin
purtătorii de echipament sportiv, iar un gol al lui Robin van Persie sau un dribling al lui Arjen Robben, spre exemplu,
stârnesc un interes infinit mai mare decât orice declaraţie făcută de un important politician.
Mărturisesc că mi-aş dori ca aceste competiţii sportive să se desfăşoare în fiecare an şi în fiecare zi, fiindcă
ar fi infinit mai bine ca unicele adversităţi dintre popoarele lumii să se consume exclusiv pe arenele sportive, acolo
unde stăpân absolut este spiritul de fair-play, unde nu se iau prizonieri şi nu se înregistrează pierderi de vieţi
omeneşti, iar orice confruntare se încheie printr-o strângere de mână şi prin felicitările pe care învinsul le adresează
învingătorului.
Este pur şi simplu reconfortant să vezi cum, în imensele arene, se amestecă drapelele ţărilor participante, cum
suporterii îşi încurajează favoriţii prin scandări şi prin cântece rostite, ca într-un modern Turn Babel, în cele mai
diferite limbi, iar nu prin îndemnuri la ură şi la violenţă. O dovadă în plus, dacă mai era nevoie, a faptului că pentru
zecile de mii de oameni prezenţi în tribune şi pentru cele câteva miliarde care stau în faţa televizoarelor urmărind cu
înfrigurare spectacolul sportiv, războaiele, crizele economice ori ura etnică sau rasială sunt corpuri alogene, care nu
fac parte din bagajul lor genetic.
Oricât ai căuta, în tribunele arenelor pe care se desfăşoară marile competiţii sportive nu vei găsi prea uşor
personaje de genul celor îngrijorate de fluctuaţiile bursiere ale indicelui Dow Jones Industrial Average. Cei care
iubesc întrecerile sportive atât de mult încât, pentru a le putea urmări pe viu, traversează cel puţin o jumătate de
planetă, nu au nici conturi cu multe zerouri şi nici puterea de a decide izbucnirea sau stoparea conflictelor la scară
mondială. Sunt doar nişte oameni simpli care, sătui de bătălia cu dificultăţile vieţii, economisesc drastic timp de ani
de zile pentru a-şi permite ca, odată la doi, odată la patru ani sau doar odată în viaţă, să-şi poată însoţi sportivii
favoriţi şi să-i susţină în încercarea acestora de a dobândi supremaţia mondială. Odată ajunşi în ţara organizatoare a
competiţiei, nu locuiesc la hoteluri de cinci stele şi nu mănâncă la restaurante scumpe. Cei mai mulţi dorm pe unde
apucă, mănâncă preparate de tip fast-food şi beau cea mai ieftină bere, alături de suporterii echipelor adverse cu care
se înţeleg şi pe care îi înţeleg, deoarece împărtăşesc valori comune: fast-food-ul, berea ieftină, marea pasiune pentru
sport şi ura împotriva violenţei. Pentru ei, sportul este singura confruntare pe care şi-o doresc şi pe care o acceptă şi
una dintre puţinele posibilităţi de evadare din calea greutăţilor cotidiene.
Iată doar câteva dintre motivele pentru care mă simt extrem de confortabil în aceste zile, mai ales atunci când
timpul îmi permite să savurez spectacolul fotbalistic transmis în direct din Țara Cafelei. Un spectacol de excepţie, cu
tribune multicolore, cu scandări şi cu cântece intonate în multe dintre limbile pământului, cu jocuri de mare calitate,
într-un cuvânt, o manifestare de multicultularitate care nu poate să nu impresioneze. Este încă o dovadă a faptului că
sportul, în cazul de faţă fotbalul, reprezintă cel mai eficient ambasador nu doar al unei ţări, ci al lumii întregi.
Despre fotbal, Bill Shankly, legendarul manager al echipei Liverpool F.C., spunea: „Fotbalul nu e o
chestiune de viaţă şi de moarte. Vă asigur că e mai mult decât atât." Mi-aş permite să extind aprecierea marelui
tehnician la tot ceea ce înseamnă sport şi mişcare sportivă, fiindcă sportul şi competiţia sportivă reprezintă, întradevăr, poate una dintre marile şi singurele şanse ale omenirii de a trăi în pace şi în armonie.
Cred, de asemenea, că a venit momentul în care trebuie să ne intensificăm eforturile de a readuce sportul
românesc la masa marilor competiţii internaţionale, acolo unde a mai fost, cu mult succes, nu cu mult timp în urmă.
Avem nevoie de sport, avem nevoie de a performa din nou pe arenele internaţionale, deoarece nici o întrunire
economică, politică, militară sau de oricare altă natură nu beneficiază, indiferent de cât de importantă ar fi aceasta, de
interesul pe care îl suscită în lume marile competiţii sportive!
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Aşadar, îmi voi permite în această perioadă ca, măcar în orele serii, să nu fiu nimic mai mult sau mai puţin
decât un mare şi sincer suporter, conectat la splendida sărbătoare aflată în desfăşurare în Brazilia. Şi fiindcă echipa
noastră naţională nu se află, din nefericire, printre protagoniste, voi fi, pur şi simplu, suporter al FOTBALULUI.
Este puţin?! Dimpotrivă, eu cred că, în contextul dat, este maximum posibil!
Deputat
Angel Tîlvăr
***
Reducerea CAS, o măsură asumată de Guvern
Stimate Domnule Preşedinte,
Stimate Colege, stimaţi Colegi,
Reducerea CAS nu este o măsură asumată doar pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul
economic, ci, este o măsura cu adevarat necesară, care vine în contextul remedierii efectelor negative, produse pe
piaţa muncii, din cauza guvernării PDL.
In 2009, pe fondul planului anticriză a “buzunarelor PDL-iste”, Guvernul PDL a decis creşterea cu 3,3
puncte procentuale a contribuţiilor sociale. Efectele immediate ale acestei măsuri au fost devastatoare, în condiţiile în
care numeroase locuri de muncă s-au pierdut, salariile nete ale românilor s-au redus simultan cu reducerea bugetului
pe care companiile îl alocau salariaţilor, şi creşterea substanţială a ocupării forţei de muncă “la negru”.
Guvernul Ponta a identificat nevoia imperioasă a reducerii contribuţiilor sociale cu 5% pentru a da un impuls
pozitiv mediului economic, prin reducerea poverii fiscale de pe umerii angajatorilor, şi pentru a spori numărul
locurilor de muncă oferite în baza legală.
Da, putem spune că aceasta este o măsură curajoasă, dacă luăm în considerare poziţia Fondului
Monetar Internaţional cu privire la acest demers. Dar acest gen de iniţiative au loc atunci când statul este guvernat de
către un prim-ministru determinat să îşi ţină promisiunile şi să confere un model economic diferit, şi nu de către un
“om de paie” aşa cum am putut oberva în guvernarea PDL.
Atât timp cât România se încadrează în ţintele de deficit bugetar asumate în acordul cu Fondul Monetar
Internaţional, decizia de relaxare a mediului economic şi modalitatea prin care aceasta va fi realizată, ne aparţine!
Guvernul a promis ca măsura reducerii contribuţiilor sociale să aibă loc atunci când resursele
bugetare vor permite acest lucru, şi toate eforturile economice au avut această ţintă în vizor.
S-a hotărât ca reducerea CAS-ului să fie implementată din data de 1 octombrie, deoarece, de la
această data rentabilitatea acestei măsuri va deveni posibilă, fără riscuri şi fără lărgirea bazei de impozitare.
Guvernul Ponta are o datorie faţă de cetăţenii acestei ţări, iar reducerea CAS-ului, indiferent de factorii
externi, este un act de bună-credinţă care arată seriozitatea îndeplinirii acestei datorii.
Deputat
Mircea-Titus Dobre
***
Reducerea Contribuţiilor de Asigurări Sociale – un obiectiv important pentru Guvernul Ponta
Stimaţi colegi,
Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale este o masură benefică pentru mediul economic care se poate
răsfrânge în două sensuri: în primul rând se va diminua munca la negru, iar în al doilea rând, se vor crea noi locuri de
muncă. Cei care vor avea planuri de investiţii pentru perioadele următoare, în momentul în care cota unică de 16% va
rămâne aceeaşi şi vor vedea că au intrat în vigoare reglementările privind preţul la energie, atât energia electrică, cât
şi gazele, vor observa că şi preţul muncii va scădea, care comparativ cu celelalte ţări europene, în România era mai
ridicat, evident că business planurile vor fi pozitive.
Dat fiind faptul că România nu se mai află în situaţia în care se afla în 2009-2011, după ce în 20122013 au fost redate pensiile şi salariile tăiate, acoperite deficitele făcute în timpul guvernării Boc, în prezent,
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comparativ cu celelalte ţări europene, ţara noastră are cele mai mari creşteri economice, un deficit foarte mic, precum
şi o inflaţie foarte mică. Astfel, dincolo de salariile date înapoi, pensiile diplomaţilor şi militarilor, scăderea TVA-ului
la pâine, acum, este un moment oportun să fie luate şi alte măsuri de încurajare, una dintre ele fiind reducerea
contribuţiilor de asigurări sociale.
Ceea ce mi se pare puţin deplasat este că, acum, cei din opoziţie nu doresc această modificare, în condiţiile în
care, în urmă cu ceva timp, când s-a construit programul economic al USL-ului, au ţinut la trei lucruri: păstrarea cotei
unice, reducerea/scutirea de impozit a profitului reinvestit şi reducerea CAS-urilor. Acest proiect de lege este o
măsură fezabilă care nu va aduce taxe şi impozite noi, dar nu va creşte nici deficitul.
În mod concret, ceea ce a fost pus pe atunci în programul economic al Uniunii Social Liberale, atât de PSD,
cât şi de PNL, au fost îndeplinite şi asta este un lucru îmbucurător.
Să sperăm că liberalii vor vota în Parlament acest proiect de lege, reducerea CAS-urilor trebuie susţinută de
toate partidele politice, în special cele care se consideră a fi de dreapta.
Vom continua aceste măsuri, le vom implementa pentru ca România să continue sustenabil acest trend care
va duce la îndreptarea nedreptăţilor făcute în perioada 2009 - 2011.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mihai Weber
***
Îmbunătăţirea sistemului educaţional în mediul rural pentru combaterea sărăciei
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,
Ţara noastră are o lungă istorie în ceea ce priveşte elaborarea de programe guvernamentale destinate
categoriilor vulnerabile. Ca social-democrat, nu pot decât să salut iniţiativele, fie ele legislative sau guvernamentale
ce au ca scop ajutoarea şi integrarea în comunitate a copiilor, mai ales când vorbim despre cei care provin din medii
rurale sau defavorizate.
Cu toate acestea, studii recente arată că România, alături de Bulgaria, se află pe primul loc în topul ţărilor
europene în ceea ce priveşte riscul de sărăcie în rândul copiilor. Astfel, 52,2 la sută dintre copii prezintă risc de
sărăcie sau excluziune socială. În comparaţie, ţările nordice se află pe ultimele locuri ale acestui clasament, cu 12
până la 19 la sută dintre copii care trăiesc în risc de sărăcie, iar în Grecia, Ungaria şi Letonia, procentul este de 35
până la 41 la sută.
Cele mai îngrijorătoare aspecte pe care le reflectă aceste studii sunt legate de cauzele sărăciei. Astfel,
constatăm că sărăcia este în strânsă legătură cu excluziunea socială şi lipsa accesului la servicii. Deloc surprinzător
este faptul că sărăcia este invers proporţională cu nivelul de educaţie al familiilor copiilor care cresc în medii
defavorizate. Astfel, în România, 87,1 la sută dintre copiii ai căror părinţi au un nivel mai scăzut de educaţie sunt în
risc de sărăcie, faţă de 14,6 la sută dintre copiii cu părinţi cu un nivel mai ridicat de educaţie.
Este convingerea mea că Parlamentul României, alături de Executiv, societatea civilă şi experţi din toate
domeniile au obligaţia să pornească o dezbatere serioasă cu privire la dezvoltarea învăţământului rural. Situaţia
economică îmbucurătoare creează premisele dezvoltării unei strategii care să permită creşterea numărului de şcoli,
stimularea cadrelor didactice din mediul rural, dar şi asigurarea tuturor condiţiilor pentru ca elevii de la ţară să îşi
dorească să înveţe.
Dacă este ceva ce am învăţat din perioada crizei economice, este faptul că România nu îşi poate permite să
nu investească în şcoli şi spitale, şi cu atât mai mult să le închidă. Avem nevoie de şcoli la sate, pentru că elevii de
astăzi vor fi adulţii de mâine care vor avea pe umeri o responsabilitate imensă, aceea de a continua dezvoltarea
României.
Vă mulţumesc.
Deputat
Cătălina Elena Ştefănescu
.
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice
Senatul României – 150 ani de la înfiinţare. O pledoarie pentru parlamentarism
Stimaţi colegi,
Doresc să exprim la rândul meu câteva consideraţii privind sistemul parlamentar românesc, din perspectiva
acestui moment aniversar al Senatului. Elementul cheie de la care pornesc este convingerea că avem nevoie de o
întărire a parlamentarismului, a ideii de parlament în sistemul politic românesc, dar şi a instituţiei parlamentare în
arhitectura constituţională. Statul modern şi sistemul politic modern sunt, totuşi, create pornind de la principiile
intruchipate de parlamentarism: reprezentare, deliberare, celebrul sistem de checks and balances.
De altfel, această întărire a parlamentarismului este o temă care a fost abordată adesea, mai ales în contextul
revizuirii constituţiei. Convingerea mea este însă că acesta este un demers care se bazează în mod fundamental pe
implicarea noastră, a parlamentarilor – în contrapondere cu reformarea structurală a sistemului. Analizând modul în
care s-a poziţionat Parlamentul României în sistemul politic în ultimii 24 de ani şi schimbările survenite pe acest
palier, cred că putem observa cu uşurinţă relevanţa voinţei politice şi a eforturilor de profesionalizare a clasei politice
ori de câte ori Parlamentul a reuşit să se impună. Atât echilibrarea balanţei instituţionale în raporturile executiv –
legislativ, cât şi configurarea deciziei privind cadrul legislativ şi politicile publice – ambele au depins şi vor depinde
în mod semnificativ de rolul pe care ni-l vom asuma noi, ca actori politici.
Acesta este abordarea pe care o am când privesc modul în care instituţia parlamentară românească a evoluat
începând cu secolul 19 şi până în prezent şi, în particular, rolul jucat de Senat. Opţiunea pentru o serie de valori şi
principii a dat forţa constituţiilor şi Parlamentului, nu simpla adoptare a unei structuri instituţionale.
Din perspectiva ultimelor dezbateri constituţionale, bicameralismul a fost pus sub semnul întrebării din două
motive extrem de importante: diluarea sensului său ca urmare a opţiunii pentru o formă de bicameralism egalitar şi a
modului în care actorii politici au întărit această formulă redundantă prin activitatea parlamentară curentă. Da,
aceasta poate fi o problemă de mecanism de reprezentare şi de atribuţii – care în cazul românesc nu sunt diferenţiate
la nivelul celor două camere. Dar, pe fond, este vorba despre substanţa pe care o acordăm în mod curent calităţii
analizelor şi dezbaterilor parlamentare privind cadrul legilslativ şi politicile publice.
Regândirea constituţională a instituţiei parlamentare sau chiar la nivel de regulamente este privită prea rar din
această perspectivă, a practicii politice. Din acest motiv ajungem să căutăm soluţii instituţionale care – oricât de
binevenite sau de imperfecte – se dovedesc ulterior neputincioase în a corecta abordări de factură politică. Acesta este
cazul revizuirii din 2003 ale cărei efecte în plan parlamentar sunt greu de catalogat ca fiind doar pozitive. Acesta este
şi cazul reformei sistemului electoral uninominal. Şi, cred cu toată convingerea că şi discuţia despre avantajele şi
dezavantajele bicameralismului – mai exact, pledoaria pentru desfiinţarea Senatului – vor avea o soartă similară la
nivel practic. Problema nu este dacă avem 200 de parlamentari sau o singură cameră, deşi sunt binevenite analize şi
corecturi pe ambele paliere. Problema este dacă există un nivel suficient de înalt de profesionalizare a clasei politice,
a funcţionarilor parlamentari - pentru un proces legislativ şi de policy-making de calitate. Şi dacă există voinţa
politică necesară. Fiind în primul meu mandat ca parlamentar român, permiteţi-mi să mai păstrez vie încrederea că
astfel de schimbări încă sunt posibile.
Eficienţa activiăţii parlamentare în general, a activiăţii noastre ca parlamentari individuali nu derivă doar din
arhitectura constituţională. Ea rezidă în schimbări care ţin de modul în care este derulată zilnic munca instituţiei. Am
citit regulamentele parlamentare ale camerelor şi regulamentele de organizare internă ale acestora. Ştiţi de câte ori
este menţionat conceptul de politici publice – un concept cheie în luarea deciziei şi în guvernarea modernă? Foarte
rar. Nu este o problemă terminologică ceea ce vreau să ilustrez aici, ci este o problemă de viziune asupra muncii
noastre şi asupra modului în care instituţia aceasta se plasează în actul de guvernare. Nu gândim în termeni de politici
publice.
Am citit aceleaşi documente şi m-am întrebat dacă nu am putea regândi modul în care funcţionează serviciile
Camerei Deputaţilor şi Senatului din cadrul Secretariatelor generale pentru a creşte calitatea propunerilor legislative
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pe care noi le iniţiem sau chiar a controlului parlamentar. În opinia mea, logica instituţională în care sunt organizate
aceste servicii favorizează sau, cel puţin, oglindeşte statutul Parlamentului în raport cu Guvernul – fie sufocat de
acesta în plan legislativ, fie simplă maşină de vot. Dincolo de provocările cu care se confruntă parlamentarismul de
câteva decenii din cauza preeminenţei executivului în elaborarea politicilor publice şi care sunt generate de cauze
complexe în directă legătură cu rolul statului în sine, cred că mai sunt multe elemente tehnice, de detaliu, dar care pot
face diferenţa în activitatea parlamentară curentă.
Simpla decizie privind sistemul bicameral sau unicameral sau chiar privind reformarea bicameralismului
românesc nu poate fi şi nu va fi o soluţie magică pentru o activitate parlamentară mai aproape de opţiunile cetăţenilor
şi mai eficientă instituţional.
Nu vreau, în mod evident, să minimizez relevanţa unei astfel de opţiuni sau unui asemenea demers.
Arhitectura constituţională contează. Contează însă tocmai în măsura în care suntem conştienţi de impactul
echilibrelor politice asupra guvernării – ca proces - şi asupra rezultatelor acesteia. Din acest punct de vedere, tind să
favorizez bicameralismul pentru capacitatea sa de a genera stabiliate politică şi de a oferi şansa unor legi şi politici
publice de calitate. Cred că expresia cunoscută din cărţile de istorie privind existenţa unui ”corp ponderator”
ilustrează foarte bine rolul unei a doua camere în acest sens. Iar istoria zbuciumată a partidelor şi guvernelor din
România cred că are nevoie de mecanisme instituţionale care să favorizeze echilibrul.
În ceea ce priveşte reprezentarea, nu voi relua argumentele privind oglindirea intereselor comunităţilor locale
sau prezenţa unor elite profesonale şi culturale în camera superioară. Aş menţiona tot un aspect oarecum marginal în
dezbaterea curentă, dar asupra căruia am reflectat mai profund în contextul crizei ucrainene. Bicameralismul oferă o
mai bună reprezentare a minorităţilor naţionale în parlament, spre deosebire de unicameralism. Gândindu-mă la
comunităţile de români din Ucraina, la problemele pe care le-au avut şi le au în privinţa accesului la decizia politică,
aş dori ca România să poată avea în continuare un sistem parlamentar cât mai incluziv. În mod curent, când nu există
probleme, nu înţelegem valoarea unui astfel de sistem şi putem să fim mai uşor dispuşi să-l relativizăm în numele
unor standarde de eficienţă şi celeritate. Însă momentele de tensiune socială şi statală nu se rezolvă în numele
eficienţei şi celerităţii, ci îşi găsesc rezolvări fericite doar în numele principiilor cu care am deschis declaraţia mea:
reprezentare, deliberare, celebrul sistem de checks and balances.
În încheiere, aş sublinia că intervenţia mea se doreşte a fi o pledoarie pentru parlamentarism şi pentru voinţa
politică de a utiliza structura instituţională în beneficiul principiilor pe care parlamentarismul este fondat. Doar în
acest mod vom putea onora rolul pe care l-a jucat Senatul României de la înfiinţarea sa, acum 150 de ani, indiferent
ce soartă va avea în viitor.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Stimaţi colegi,
Partidul Naţional Liberal consideră că amânarea reducerii CAS ar putea face parte dintr-o strategie electorală a
Guvernului Ponta, care acum, când se apropie alegerile prezidenţiale, doreşte să arate românilor că îi pasă şi de clasa
antreprenorială şi de locurile de muncă. Numai că, lăsând la o parte orice moment electoral, din momentul în care
reducerea CAS a fost cuprinsă într-un program de guvernare, măsurile de stimulare economică ar fi trebuit să fie
prioritare, inclusiv că succesiune temporală într-o etapă economică post-criză.
Reducerea CAS şi neimpozitarea profitului reinvestit au fost gândite ca măsuri punctuale de stimulare a
economiei în etapa post-criză. Pe acest fond, odată cu consolidarea relansării economice, trebuie făcut loc reformelor
economice esenţiale şi modernizării instituţionale.
În România, în prezent, povara fiscală asupra muncii este 44,5%, situându-se pe locul 7 în UE, după Belgia,
Franţa, Germania, Austria (48,9%), Italia (47,6%) şi la egalitate cu Letonia. Comparativ, impozitarea muncii este
mult mai redusă în statele europene precum Bulgaria (33,6%), Polonia (35,5%), Estonia (40,4%), Slovacia (39,6%),
Spania (41,4%), Cehia (42,4%), Olanda (38,6%), Irlanda (25,9%), Marea Britanie (32,3%), Danemarca (38,6%),
Finlanda (42,5%), Suedia (42,8%).
Pentru o economie emergentă precum cea a României, care nu şi-a consolidat încă avansul în materie de
performanţe economice, o impozitare a muncii atât de ridicată este un dezavantaj competitiv. Salariile sunt mici, în
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timp ce costurile cu forţa de muncă sunt mari. Această situaţie reprezintă principala cauză a slabei implicări a
întreprinzătorilor în procesul de creare de locuri de muncă şi de a angaja legal forţă de muncă. Atragem atenţia că
există posibilitatea ca premisele favorabile privind reducerea CAS să fie anulate cu desăvârşire dacă întreprinzătorii
vor considera că sincronizarea reducerii CAS cu începutul campaniei electorale are raţiuni politice.
Dacă se va anticipa că această măsură va fi doar temporară sau nu va fi deloc, atunci în economie se va accentua
lipsa de predictibilitate fiscală, iar implicaţiile economice vor fi unele negative, nu doar pentru mediul de afaceri
autohton, ci şi pentru investitorii străini.
Deputat
Raluca Ispir
***
Stimaţi colegi,
Partidul Naţional Liberal consideră că Guvernul ar trebui să explice de ce neimpozitarea profitului reinvestit
a fost adoptata prin OUG, iar reducerea CAS este transferată Parlamentului. Reamintim că Partidul Naţional Liberal a
depus încă din luna martie o iniţiativă legislativă care prevedea ambele măsuri fiscale şi
atragem atenţia că, în acest moment, nu avem de-a face cu reducerea propriu-zisă a CAS, neexistând încă un
act normativ, din partea Guvernului sau a Parlamentului, care să-şi producă efectele.
În acest moment avem doar o declaraţie referitoare la reducerea CAS de la 1 octombrie, aşa cum am mai avut
de altfel declaraţii privind reducerea CAS de la 1 iulie, ceea ce nu s-a întâmplat.
Măsura reducerii CAS a fost subiect de discuţie de circa un an şi jumătate, a fost parte a programului de
guvernare fiind promovată şi impusă de componenta PNL a guvernării USL.
Pe de altă parte, anunţul că va avea loc reducerea CAS vine într-un context aparte, în care a fost limpede că o
asemenea decizie nu are susţinerea FMI şi a celorlalţi parteneri internaţionali, fapt care ridică semne de întrebare cu
privire la sustenabilitatea acestei politici.
Ar fi cu adevărat dramatic pentru economia României ca FMI să fi refuzat măsura reducerii CAS din
considerente de sustenabilitate. Chiar Guvernul a recunoscut că problemele acestor negocieri privesc impactul
bugetar pe care reducerea CAS l-ar avea anul viitor, în 2015. Ceea ce înseamnă că, de fapt, “cadrul fiscal-bugetar” al
Guvernului Ponta nu permite reducerea CAS şi în 2015, iar decizia premierului dobândeşte doar caracter electoral, nu
şi unul economic.
Deputat
Thuma Hubert Petru Ştefan
***
Stop indiferenţei faţă de pădurile româniei!
Mă adresez dumneavoastră pentru a vă supune încă o dată atenţiei problemele cu care se confruntă fondul
forestier naţional. Mă îngrijorează foarte mult modul în care se dezvoltă lucrurile în acest domeniu. Atunci când eram
secretar de stat pe păduri eram preocupat de gestionarea controalelor pentru a stopa tăieriile ilegale şi pentru a
identifica variante de a împăduri terenurile degradate, astăzi vorbim de proiecte de lege care să legalizeze defrişările
şi de lipsa banilor europeni pentru împăduriri.
Proiectul de lege la care fac referire, iniţiat de colegi de la PSD, nu este în concordanţă cu interesul naţional.
Oricât de mult ne dorim să avem un turism dezvoltat, trebuie să înţelegem că nu putem să punem în pericol pădurea.
Vă dau exemplul unei păduri aflate pe un versant, o zona foarte bună turistică, însă a cărei defrişare pune în pericol
pădurea din jur şi chiar stabilitatea versantului muntos, fiind cunoscut faptul că îndepărtarea pădurii duce la viituri,
avalanşe, alunecări de teren şi secarea izvoarelor de apă.
Pădurea este factorul care stabilizează solul. Viteza de scurgere de pe versanţi este mai mică dacă zona
respectivă este împădurită. Muntele este un loc unde nu se face curaţenie. În urma defrişărilor rămân crengi, buşteni,
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rădăcini de copaci, rumegus, iar ploile abundente le duc la vale. Efectele sunt dezastruoase: se înfundă podurile,
podeţele, au loc alunecări de teren, se modifică adesea configuraţia albiilor râurilor.
De asemenea, trebuie să fim conştienţi de faptul că regenerarea pădurii nu se face peste noapte, iar cum nici
un Guvern din 1990 încoace nu a alocat bani pentru împăduriri să nu ne mirăm de ce avem inundaţii şi pagube aşa
mari.
Consider că România va progresa în momentul în care nu vom mai încerca să reinventăm programe şi
proiecte în fiecare an, ci vom urma o strategie clară de dezvoltare, asumată de întregul sector.
Lipsa unei viziuni de dezvoltare a pădurilor în acest moment face cu atât mai necesară aplicarea Strategiei
Forestiere Naţionale 2014-2020! Astfel, în anul 2012, cand am fost secretar de stat la Ministerul Mediului şi
Pădurilor, am realizat împreună cu reprezentaţii sectorului forestier Strategia Forestieră Naţională 2014-2020, iar
acum în 2014, aceasta stă într-un sertar la minister, în loc să stea la baza negocierilor pentru atragerea de fonduri
europene pentru împăduriri şi corectarea torenţilor.
Rolul sectorului este extrem de important pentru funcţii de protecţie împotriva inundaţiilor şi eroziunii, a
calităţi aerului, solului şi apei, biodiversitătii, asigurate de pădurile României. Ieşirea sectorului forestier de sub
spectrul subdezvoltării şi tăierilor ilegale este un deziderat strategic de interes naţional, care nu se poate realiza în
condiţiile subfinanţării sale.
Ministerul delegat pentru Energie ne spunea zilele acestea că în perioada 2014-2024, România ar trebui să
încurajeze dezvoltarea prudentă a sectorului de energie regenerabilă, cu accent pe biomasă, luând în considerare
faptul că investiţiile în sectorul eolian si cel fotovoltaic s-au dezvoltat foarte repede în ultimii ani, nu într-un mod
sustenabil. În felul acesta, vorbim din nou de o presiune foarte mare asupra pădurii româneşti pentru care nu există
perspectiva financiară de a creşte suprafaţa împădurită.
O legislaţie silvică adecvată este imperios necesară şi pentru prevenirea şi combaterea efectelor induse de
secete şi inundaţii. Totodată, se manifestă tendinţe de deşertificare din unele zone ale ţării. Sunt necesare decizii
ferme pentru salvarea pădurilor actuale din sudul şi sud-estul ţării.
Adevărul este că situaţia actuală a pădurilor nu este de natură nici să asigure echilibrul hidrologic al ţării,
ceea ce impune, cu necesitate, adoptarea unor măsuri energice pentru creşterea semnificativă a gradului de
împădurire, aceasta şi pentru reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate.
Actualul ritm de extindere a domeniului forestier al ţării este anemic, nesemnificativ şi trebuie să spun că
România se află pe unul dintre ultimele locuri din Europa. De aceea, cred ca este nevoie de un efort al întregii
naţiunii pentru a depăsi impasul în care ne aflam. Să nu uitam că vorbim, în fond, despre apă, hrană şi despre
sănătatea românilor - de astazi şi de mâine.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Sprijinirea bisericilor din Iaşi
Stimaţi colegi,
Vă aduc astăzi în atenţie un subiect care ţine de sufletul neamului nostru, de caracterul laic al statului, de
credinţa românilor care i-a întărit de atâtea ori în faţa greutăţilor. Este important pentru fiecare dintre noi să facem tot
ceea ce putem pentru a stârni sensibilitatea guvernanţilor să contribuie la refacerea şi consolidarea mai multor
lăcaşuri de cult, unele dintre acestea aflate în imediată nevoie de ajutor.
După cum probabil ştiţi, municipiul Iaşi este locul celui mai mare pelerinaj religios din ţară, mai bine de un
milion de credincioşi venind an de an la Sărbatoarea Sfintei Cuvioase Paracheva. Iasul este, de altfel, capitala
religioasă a Moldovei şi unul dintre cele mai importante centre spirituale ale zonei. Tocmai de aceea trebuie să
acordăm o atenţie sporită mănăstirilor şi bisericilor din municipiu, spaţiul unde religia şi istoria s-au împletit
armonios, astfel încât, neamul românesc a luat fiinţă chiar ca urmare a acestei comuniuni.
Cuvântul meu de acum este al zecilor de mii de credincioşi din colegiul 12, din municipiul Iaşi, Podu Roş –
Cantemir – Nicolina, care aşteaptă decizia noastră pentru a reusi să-şi desăvârşească locurile de rugăciune. Trebuie să
atrag atenţia, mai întâi, asupra sprijinului de care au nevoie: Biserica „ Sfântul Anton de Padova”, Biserica
„Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” şi Biserica „ Sfânta Mahramă a Domnului”, care au nevoie fie

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 17 - 2014
săptămâna 16-20 iunie 2014
de reparaţii capitale, de pictură, de renovarea clopotniţei. Asta nu înseamnă că necesităţile altor biserici din colegiu,
care au mai primit poate nişte fonduri, nu mai au nevoie de completări, pentru ca enoriaşii să-şi găseasca liniştea
spirituală în cele mai bune condiţii. Cetăţenii ne-au trimis aici să rezolvăm problemele din comunitate, în multe zone,
înainte de 1989, ei fiind văduviţi de accesul în biserici. Tocmai de aceea au susţinut cu eforturi proprii construirea
noilor lăcaşuri de cult şi au acum, în vremuri de criză, nevoie de ajutorul nostru, al celor aleşi. Vreau să stiţi că am
depus şi un amendament pentru alocarea de fonduri către cele trei biserici din Colegiul 12, Iaşi, menţionate mai sus.
Ştim cu toţii că, în vremuri grele, românii au căutat şi au găsit sprijin şi îndrumare în Casa Domnului, iar noi,
ca aleşi ai poporului, avem datoria de a contribui la păstrarea şi consolidarea credinţei. Nu trebuie să facem altceva
decât să răspundem la solicitările care vin din partea credincioşilor şi să încercăm să direcţionăm o parte dintre
fondurile publice către biserici.
Eu, deputatul PNL Anton Doboş, fac acest demers tocmai pentru că sunt credincios, la fel cum au fost şi
înaintaşii mei şi cum aş vrea să fie si urmaşii mei. Cred cu tărie că esenţa noastră este extrasă din relaţia dintre
autoritatea administrativă şi cea religioasă, iar această bogăţie trebuie întreţinută şi chiar folosită în interesul naţional.
Ştim cu toţii că lăcaşurile de cult sunt puncte de atracţie pentru cei care ne devin oaspeţi, încă un argument în
favoarea alocării de fonduri pentru mănăstiri şi biserici. De asemenea, cred că n-ar fi rău ca fiecare dintre noi să
participe mai des la evenimentele religioase din oraşele şi satele ţării, pentru că astfel avem ocazia să aflăm cât mai
multe dintre problemele pe care le au cei care ne-au trimis aici. Aşa vom reuşi să fim mai aproape de oameni, dar să
ne îndeplinim mai uşor şi misiunea pe care o avem, cu Voia Domnului.
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Anton Doboş
***
Conflictul din Ucraina readuce în atenţie problema securităţii energetice
Eşecul negocierilor Rusia-Ucraina mediate de comisarul european pe energie şi decizia Gazprom de a întrerupe
livrările de gaze către Ucrainea repune în discuţie problematica securităţii energetice a Europei într-un context în care
însăşi securitatea în regiunea Mării Negre este bulversată de ultimele evoluţii conflictuale din zonă. Aşa cum ştim cu
toţii, pe termen scurt, România nu va fi afectată de această nouă criză a gazelor deoarece suntem dependenţi doar în
proporţie de aproximativ 30% de gazul rusesc. Prin creşterea capacităţilor de producţie ale Romgaz şi Petrom şi prin
alternativa alimentării cu păcură a unor consumatori industriali, România este asigurată pe termen scurt (cca. 6 luni).
Stoparea livrărilor de gaze către Ucraina va afecta multe ţări europene dependente, în proporţie de 80% de gazul
rusesc. Ţările absolut captive în monopolul energetic al Moscovei sunt Lituania, Estonia, Letonia şi Finlanda, care
importau 100% din necesarul de gaz din Rusia, în 2012. Le urmează îndeaproape Bulgaria (89%), Slovacia (83%) şi
Ungaria (80%). Slovenia, Austria, Polonia, Cehia sau Grecia importă şi ele mai mult de jumătate din necesarul intern
de gaz din Rusia. Este evident că, livrările de gaze naturale ruseşti către Europa, din care aproape jumătate
tranzitează teritoriul ucrainean, riscă să fie afectate, ca în timpul conflictelor gazifere anterioare, în 2006 şi 2009.
Conform comisarului european pe energie, disputa dintre Rusia şi Ucraina prevesteşte o iarnă grea pentru Europa.
Mai mult decât atât, Gazprom-ul a avertizat Bruxelles-ul că se poate aştepta la „posibile perturbări” ale livrărilor de
gaze către UE. Totodată, ruşii vor să se adreseze Curţii de Arbitraj de la Stockholm pentru a recupera datoria pe care
o are Ucraina.
Faptul că Federaţia Rusă a utilizat „arma energetică” în promovarea propriilor interese de securitate şi în relaţiile
internaţionale este deja o banalitate pentru cei interesaţi de subiectul în cauză. În primele sale două mandate
consecutive, preşedintele Vladimir Putin a proclamat Rusia – „superputere energetică”. În cel de-al treilea mandat la
preşedinţia Federaţiei Ruse, doctrina Putin este completată cu o componentă militară inovativă în raport cu modul de
desfăşurare a conflictelor militare în sec. XX. Acolo unde nu reuşeste arma energetică intervine arma clasică, din
registrul militar convenţional, asistată de operaţiuni de intelligence şi aşa-numita „propagandă neagră”.
În contextul unui asalt după asalt al Federaţiei Ruse în regiunea Mării Negre, se pune întrebarea dacă Europa are
capacitatea de furniza soluţii la probleme cu care se confruntă unele state membre atât din punctul de vedere al
securităţii energetice, cât şi al securităţii militare în „vecinătatea apropiată” a Rusiei şi intereselor sale geopolitice.
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Ucraina este deja serios afectată pe toate componentele securităţii sale naţionale. Republica Moldova, aflată în faţa
perspectivei istorice de a semna Acordul de asociere la UE, poate fi bulversată politic, social şi economic de impactul
crizei gazelor, dar şi de evoluţiile din Estul Ucrainei. Cu toţii, decidenţi politici şi militari, va trebui să ne reunim
eforturile cu partenerii din UE şi SUA pentru a susţine Ucraina şi Republica Moldova în efortul lor de a avea un
destin european.
Deputat
Dan Bordeianu
***
În apărarea statutului de fapt al parlamentarului
Stimaţi colegi,
Evenimentele de ultima oră desfăşurate în partidul din care fac parte, PNL, şi mă refer aici la anumite
tensiuni generate de tentativă d-lui Tăriceanu de a "rupe" parlamentari din PNL şi alte partide, pentru a construi un alt
grup parlamentar, mă fac să mă duc din nou cu gândul la cauzele reale care fac posibile astfel de "mişcări" politice,
numite din punct de vedere tehnic trădări, dezaprobate public de toţi şi, in acelaşi timp, practicate de toti cei care se
simt, vorba lui Caragiale, " ca românul, imparţial". Statutul de fapt al parlamentarului este puternic afectat de lovituri
primite atât din interiorul, cât si din exteriorul structurii parlamentare. Mă voi referi la cateva aspecte pe care le
consider fundamentale.
1. Nu avem interdicţia, prin lege, a migraţiei parlamentarilor în timpul unui mandat dobândit. Daca
interdicţia ar exista , ar dispărea nu doar tentaţia individului, (despre care se face, în principal vorbire) dar
şi"mituitorul" politic, respectiv cel care supune presiunilor de tot felul un parlamemtar. De asemenea, voinţa
electoratului n-ar mai fi violată de câţiva "strategi", persoane care ,indiferent ce votează românii, sunt capabile să
schimbe structuri, majorităţi, guverne, prin întelegeri ocolite, jucand, după bunul plac, în interes de grup restrâns (nici
măcar la nivelul unui întreg partid politic) soarta ţării. Cine pierde? Ţara, dacă interesul grupului care impune
strategia nu este, dintr-o fericită întâmplare, convergent cu interesul national şi, in orice caz, reputaţia
parlamentarului "trădător", "traseist", un nenorocit demn, carevasăzica, de tot dispreţul semenilor. Dacă unii pot
aplica proverbul "câinii latră, caravana trece", altii chiar trăiesc drama oprobiului public si a incapacităţii personale
de a se fi opus presiunii. Ceea ce este, încă si mai grav, prejudiciul de imagine a parlamentarului în cauză se
contabilizează ca prejudiciu adus institutiei.
2. Statutul de fapt al parlamentarului s-a depreciat atât de mult, încât marea majoritate a politicienilor se
aşteaptă de la parlamentar să fie un "ridicător de mână" si, eventual, acolo unde comunicarea cu primarii din colegiu
funcţionează, un curier între colegiu si structurile administrative centrale din Bucureşti. Dacă individul-parlamentar,
cel mai adesea interesat să faca legi bune, să contribuie la progres, nu la regres social, ar fi valorizat în cadrul
structurilor politice,(organizatii teritoriale, grupuri parlamentare,etc), până la a se simţi integrat, parte a deciziei luate,
legăturile cu partidul din care face parte ar fi mult mai puternice si traseismul mai rar întâlnit.
3. Parlamentul nu are structuri de comunicare de tip "purtător de cuvânt" altele decât reprezentanţi
politici (preşedinţi de camere, vicepreşedinţi,etc.) persoane care au, în comunicare restricţii electorale, fiind, in mod
inevitabil, interesaţi să nu-şi strice cota electorală personală, comunicând publicului niste adevăruri legate de
parlamentarism, în general, si de situaţii concrete, punctuale de decizie parlamentară. In condiţiile în care, mass
media, în goana dupa senzaţional, alimentată de acte reprobabile (accentuat minoritare!) ale unor parlamentari, au
făcut o ţintă a criticilor virulente din deputaţi si senatori, în conditiile în care, cel putin din 2007, parlamantarii sunt
"tăvăliţi" public, la grămadă, de catre însuşi preşedintele României, o structura de tip "purtător de cuvânt" al
Parlamentului ar fi foarte utilă.
Închei afirmând că fiecare cetăţean, inclusiv parlamentarii, trebuie să răspundă individual atât in faţa
legii cât şi a opiniei publice pentru acte ilegale sau imorale. Dar faptul că Parlamentul, in integrum, a fost transformat
în paratrăznet al tuturor actelor de corupţie întâlnite, după cum se vede, mai ales in zona administraţiei, unde corupţii
au la îndemână mijloace, fiind "ordonatori de credite", este un lucru profund nociv, periculos pentru democraţie.
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Parlamentul, ca ţintă predilecta a luptei impotriva corupţiei, nu este altceva, decât o pistă falsă prin care se poate
abate atenţia de la adevăraţii corupti si se dinamitează cea mai reprezentativă instituţie democratică.
Deputat
Carmen Hărău
***
Mineriada culturală internaţională a liceenilor din Valea Jiului
În fiecare an, în luna iunie, în România se face vorbire despre evenimentele de trista amintire numite "
mineriade". Cele trei garnituri de tren pline cu ortaci supăraţi pe "golanii " care manifestau in Piaţa Universităţii,
pornite din Vale pentru a-i aduce la Bucureşti să reinstaureze ordinea, corecţia fizică aplicată manifestantilor ,
distrugerile si devastarea sediilor partidelor istorice, a Universităţii,etc. şi au stigmatizat pe termen nedeterminat , în
mod nemeritat, Valea Jiului, în toata lumea civilizată, nu doar în interiorul ţării. Stigmat nemeritat, cu atât mai mult
cu cât acum se ştie despre instigatorii infiltraţi care erau, orice altceva, numai mineri nu!
La distanţă de decenii, am întâlnit, încă, persoane de cetăţenie germană speriate la gândul că vor ajunge să
viziteze Valea, dominate de teamă si de sentimentele de dezaprobare a întregii lumi civilizate, provocate de ceea ce
televiziunile au transmis atunci: batalioane negre de bătăuşi dezlănţuiţi sub deviza "noi muncim, noi nu gândim! "In
fiecare an, în luna iunie, se comentează, se analizează, se comemorează...Unii acuză, alţii se scuză... Rănile sunt încă
deschise, vinovăţiile, în mare parte, nerostite...Amintirea doare.
Lunile iunie ale anilor care au urmat mineriadelor au semănat unele cu altele, in Valea Jiului. Simpozioanele
oficiale centrate pe ideea voit "educativă" că mineriadele au fost rele si nocive, sunt întotdeauna dublate de întâlniri
informale, "la una mică". Vinovăţia indusă, cu mai mare sau mai mic succes, de către oficiali se mai diluează în
amintirea euforică a unor indivizi care percep mineriadele ca pe evenimente marcante ale vieţii lor, momente unice,
izolate, ale unei vieţi"fără cer" cum se cântă în tulburătorul imn al minerilor. Atunci minerii s-au simţit importanţi, au
crezut, din toata fiinţa lor, că au salvat ţara (că doar, cei care i-au adus, puterea de atunci, le-a mulţumit prin vocea
preşedintelui Ion Iliescu, nu-i aşa?! ) Eheee, când Valea avea zeci de mii de ortaci si era şef Luceafărul Huilei...Atât
doar că, pe măsura ce timpul a trecut iar politicile economice aducătoare de prosperitate au intârziat să apară,
entuziasmul s-a topit in disperare.
Si iata ca în peisajul acesta de sentimente amestecate, în ciuda lor, sau poate tocmai datorită lor, în orasul
Vulcan din Valea Jiului, in iunie 2011, s-a pornit un alt tip de mineriadă. Domnul Stefan Nemecsek, jurnalist şi
scriitor al locului, a avut o reacţie absolut formidabilă de contraofensivă, şi anume o contramineriadă în plan cultural
care să fie săvârşită- aşa cum însuşi domnia sa declara- de fiii si fiicele celor acuzati de derularea mineriadelor de
tristă amintire. Domnul Stefan Nemecsek, unul dintre cei patru bărbaţi cu acelaşi nume din familia sa, rânduiţi in şir
cronologic în patru generaţii (bunic, tata, fiu, nepot) a găsit în orasul Vulcan si a exploatat un adevărat vulcan de
talent tânăr, autentic, nepervertit!
Miscarea culturală a fost lansată la începutul anului şcolar 2012-2013 la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din
Vulcan. Această construcţie este, aşa cum remarca dl. Dorel Neamţu, ziarist si fost profesor al lui Stefan Nemecsek la
acest liceu din Vulcan, o piatră pusă frumos la temelia unui început de vis, şi nu o piatră aruncată către alţii. Visul a
prins deja contur naţional si internaţional. Acest "anotimp al poeziei" a atras scriitori, primari, profesori, iubitori de
frumos dar, mai ales, tineri talentaţi din România, Republica Moldova, Statele Unite. De altfel, prin eforturile
domnului Nemecsek, mineriada liceenilor a ajuns să fie prezentată în Scandinavia unde, la nivel de ambasade ale
Romaniei se lucrează la promovarea acestui fenomen cultural cu adevărat unic în spaţiul cultural Românesc. Aici
liceenii scriu poezie si proză cu certă valoare artistică, aici se acorda râvnitul premiu ''Stefan Nemacsek" in
concursuri cu juriu alcătuit din personalităţi ale literaturii româneşti.
Vă transmit, dragi colegi, salutul "noroc bun!" din partea hunedorenilor, mai ales din partea locuitorilor din
Valea Jiului, a tinerilor din aceasta zonă geografică, care nu sunt cu nimic mai prejos decât tinerii din marile centre
urbane ale ţării, as zice că dimpotrivă: mineriada liceenilor dovedeşte că, sub îndrumarea unor oameni dedicaţi zonei,
pot înfăptui adevărate minuni. Şi mai dovedeşte mineriada culturală a liceenilor ca exista structuri de presa care
promovează "cuvântul care zideşte", nu pe acela care murdăreste si distruge. Colectivul de oameni profesionişti si
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inimoşi din redacţiile publicaţiilor locale "Zona Specială" si "Curierul Văii Jiului" merita tot respectul pentru efortul
depus in derularea acţiunilor legate de această mişcare culturală.
Închei aducându-vă aminte, dragi colegi PSD , aflaţi la guvernare, că Valea Jiului, este fieful partidului
domniilor voastre, cu rare si sporadice excepţii şi are nevoie de sprijin, de politici economice care să aduca
prosperitate pe aceste meleaguri. Si dacă pentru minerii-protagonişti ai mineriadelor din anii" 90- nu aţi reusit să
găsiţi soluţii cu excepţia pomenilor electorale, ar fi o datorie de onoare să gasiti acum solutii pentru a sprijini Valea,
pentru ca locuitorii să poata pune pe masă, ca altadată, o pâine muncită, nu asistată social, în interesul fiilor si fiicelor
lor!
Oricum, vă promit că , eu,deputatul liberal de Hunedoara vă voi informa in fiecare luna iunie a mandatului
meu în Parlament despre evoluţia mineriadei culturale internaţionale a elevilor pornită din Vulcan!

Deputat
Carmen Hărău
***
Oare cum sărbătoreşte Ion Iliescu cei 24 de ani de la Mineriadă
Fac parte din categoria – foarte mare – de români care consideră că tragicele evenimente din 13-15 iunie
1990 ar fi meritat o comemorare. De ce ? Pentru că România devenise liberă în decembrie 1989 iar libertatea plătită
atât de scump fusese furată fără nicio remuşcare de Ion Iliescu şi de gruparea politică pe care a inventat-o, FSN.
În loc de comemorare, unii preferă însă aniversare. Sunt convins că şi astăzi o parte dintre feseniştii de atunci,
pesediştii de astăzi, aniversează acele evenimente, deoarece pentru ei, mineriada din 13-15 iunie, ca şi cea din 1991
au reprezentat un succes politic care a avut la bază un mecanism organizatoric perfect pus la punct.
Nu sunt tendenţios când afirm că o parte dintre feseniştii de ieri, pesediştii de azi sărbătoresc. Dovada o
constituie cele apărute în mass-media acum două zile. Concret, fac referire la declaraţiile unor pesedişti din noua
generaţie care au spus ceea ce au auzit de la mai vechii lor colegi de partid (Citez: „Acea mineriadă a fost o zbatere a
societăţii româneşti şi probabil că a fost un eveniment care ne-a maturizat în sensul democraţiei. Cred că Ion Iliescu a
avut un rol în stingerea acelui conflict, asta este ceea ce cred eu. Cred că acel conflict ar fi durat mai mult dacă Ion
Iliescu nu era destul de echilibrat să oprească conflictul dintre mineri şi cei din Piaţa Universităţii. Preşedintele
Iliescu le-a mulţumit minerilor, bănuiesc că le mulţumea minerilor care plantau flori, nu putea să le mulţumească
celor care au făcut ceea ce au făcut”
Şi mai sunt şi alte declaraţii de acest gen. Din decenţă, nu dau numele celor care au dat aceste declaraţii, ele
au fost însă citite de foarte mulţi români.
Dar nu pot să nu remarc că dl Ion Iliescu (are astăzi conştiinţa împăcată şi, probabil, încă le mulţumeşte, în barbă,
minerilor care au cotonogit în 1990 cu bâtele populaţia civilă şi democraţia şi care au demonstrat că sunt atunci „o
forţă puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde şi la bine, dar mai ales la greu”.
Ceea ce este condamnabil astăzi este şi faptul că nici după 24 de ani de la acele triste evenimente, vinovaţii
nu sunt pedepsiţi în justiţie şi că nu au nicio remuşcare pentru faptele de care au fost direct responsabili atunci.
Deputat
Gigel Ştirbu
***
În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la activitatea Guvernului Ponta 3.
Guvernul Ponta 3 face un cadou electoral baronilor locali prin introducerea unui amendament care permite
transferul către autorităţile locale a pachetelor de acţiuni de la societăţile aflate în portofoliul Departamentului pentru
Energie
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Guvernul Ponta pregăteşte terenul pentru a-şi mobiliza baronii locali în perspectiva campaniei pentru alegerile
prezidenţiale din toamnă.
Printr-un amendament introdus în ultimul moment în legea privind abilitatea Executivului de a emite ordonanţe
în vacanţa parlamentară, Guvernul şi-a creat pârghiile pentru a tranfera, cu titlu gratuit, către autorităţile locale
pachete de acţiuni de la societăţile aflate în portofoliul Departamentului pentru Energie.
Concret, printr-o simplă decizie a Guvernului vor putea fi cedate acţiuni, de la 1% până la 100%, de la toate
societăţile energetice către autorităţile locale, totul cu titlu gratuit.
Punerea în practică a unei astfel de măsuri va face ca baronii locali, primari sau şefi de Consilii Judeţene, să aibă
putere de decizie în cadrul societăţilor respective, să-şi numească oameni în Consiliul de Administraţie şi, implicit, să
poată controla mai uşor licitaţiile.
Mai mult, dacă respectiva companie este pe profit, consiliul local sau consiliul judeţean care va primi un pachet
de acţiuni va putea, să îşi mărească bugetul din profitul societăţii.
Este încă o lovitură dată sistemului energetic pentru că amendamentul este neclar şi periculos.
Acest demers al Cabinetului Ponta are un pronunţat caracter electoral, atât timp cât nu ştim cu exactitate ce se
ascunde în spatele lui. Mai mult, amendamentul ridică şi probleme de neconstituţionalitate pentru că regimul
proprietăţii se stabileşte prin lege inclusiv în cazul proprietăţii publice.
Sistemul energetic este conceput ca un lanţ de producţie, distribuţie, transport şi furnizare. El a fost gândit ca un
complex care funcţionează integrat, nu se poate debranşa din sistem o termocentrală, de exemplu, pentru nişte
interese meschine, strict electorale.
Este condamnabil modul în care Guvernul Ponta 3 doreşte, în mod strict politic, să rupă acest lanţ pentru a
mulţumi baronii locali în an electoral.
Datorită unei mobilizări puternice a Opoziţiei, precum şi printr-un absenteism masiv al deputaţilor Puterii,
parlamentarii PNL au reuşit, săptămâna trecută, să retrimită la Comisia juridică Proiectul de Lege privind abilitarea
Guvernului de a emite Ordonanţe care include şi acest amendament.
Este evident că Guvernul condus de VIctor Ponta nu guvernează România, ci preferă să se ocupe de cu totul alte
chestiuni, de jocuri politice care nu au nimic în comun cu interesele românilor şi cu un act de guvernare responsabil.
Parlamentarii Partidului Naţional Liberal vor participa activ la dezbaterile pe marginea Proiectului de Lege
privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe în Comisia juridică, mobilizându-se pentru a opri Guvernul Ponta
3 din a promova acest proiect şi de a limita domeniile strict la cele care vizează interesul public şi nu pe cel din
interiorul coaliţiei de guvernare.
Deputat
Costel Alexe
***
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Săptămâna trecută am avut deosebita ocazie să particip la şedinţa specială a Comisiei pentru Cultură, artă şi
mijloace de informare în masă, care a avut loc la Sibiu, în onoarea acestui oraş care a fost, în 2007, una dintre
Capitalele culturale ale Europei (alături de Luxemburg).
Deşi aveam o seamă de informaţii despre oraş şi despre faptul extraordinar de a fi fost ”Capitală europeană a
culturii”, în urma vizitei mi-am conturat câteva concluzii ferme, pe care doresc să vi le împărtăşesc pentru că sunt
grăitoare atât pentru starea culturii române, cât şi pentru potenţialul acesteia.
Pentru o corectă informare, ”Capitală Europeană a culturii” este un titlu conferit de Parlamentul European unui
oraş sau mai multora, pentru un an. Programul se derulează din 1985. Începând din 2007, programul a cuplat câte un
oraş din ţările Europei occidentale cu altul din ţările central şi est-europene. Atunci, Luxemburgul a invitat Sibiul să
candideze în parteneriat la acest titlu, iar Comisia de evaluare a aprobat ambele oraşe pentru a primi titlul.
Cultura înseamnă actul cultural plus activitatea de management cultural, care include şi anumite tehnici de
marketing. Sibiul nu ar fi reuşit să facă faţă nominalizării dacă ”momentul 2007” nu ar fi început cu 3 ani în urmă, în
2004, când autorităţile, instituţiile publice de cultură, cetăţenii au început să depună eforturi serioase pentru
asigurarea în bune condiţii a anului cultural 2007. Mai mult decât atât, probabil că Sibiul nici nu ar fi fost invitat, de
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către Luxemburg, să devină capitală europeană parteneră, dacă oraşul nu s-ar fi făcut cunoscut, cu mult timp înainte,
prin tehnicile specifice marketingului cultural.
Tocmai pentru faptul că, în cazul Sibiului, viziunea culturală a avut o puternică dimensiune pragmatică, după
anul 2007, titlul de capitală culturală europeană a continuat să producă efecte. Sibiul a reuşit, tot prin eforturi
susţinute, să permanentizeze capitalul de imagine, obţinut în 2007, continuând să fie o capitală europeană a culturii,
chiar şi fără titlul formal.
Reuşita Sibiului mai are la bază şi decizia instituţională culturală fără culoare politică. Autorităţile politice ale
oraşului au conlucrat cu managerii instituţiilor de cultură şi au luat decizii mai degrabă în baza expertizei de
specialitate a celor din urmă decât a culorii politice a celor dintâi. Este esenţial ca în promovarea şi protejarea culturii
să nu existe contrarietăţi bazate, în mod superficial, pe rivalităţi politice, căci, până la urmă, toate partidele politice şi,
mai ales, cetăţenii au de câştigat de pe urma promovării culturii române.
Faptul că Sibiul a câştigat titlul de Capitală culturală europeană, chiar în anul în care România a intrat în UE,
merită toate felicitările, pe care le adresez atât autorităţilor, cât şi managerilor instituţiilor culturale, organizaţiilor
neguvernamentale, artiştilor şi oamenilor de cultură care s-au implicat, precum şi cetăţenilor care au făcut faţă tuturor
provocărilor.
Reuşita Sibiului nu înseamnă că alte oraşe au un patrimoniu cultural mai puţin valoros. Există foarte multe oraşe
în România, mai mari sau mai mici, care ar merita titlul de capitală europeană a culturii, din punct de vedere al
patrimoniului cultural existent. Însă, pentru a obţine acest titlu este nevoie de un management cultural performant
care să utilizeze tehnici de marketing eficiente.
În 2021, România are din nou oportunitatea să dea una dintre cele două capitale europene ale culturii. Dar, pentru
a avea şanse de reuşită, oraşele româneşti candidate trebuie să înceapă pregătirile fără întârziere, deoarece
desemnarea se va face cel mai târziu în 2016.
Consider că toate oraşele României, indiferent dacă şi-au propus sau nu să intre în cursa pentru titlul european,
trebuie să se inspire din experienţa Sibiului, dar cu atât mai mult acelea care şi-au exprimat intenţia de a candida.
Trebuie organizate schimburi de experienţă între reprezentanţii Sibiului şi ai altor oraşe pentru preluarea de bunepractici din activitatea Sibiului. Oraşele din România care candidează pentru titlul de capitală europeană în 2012
trebuie să utilizeze experienţa Sibiului pentru maximizarea şanselor de obţinere a titlului.
Atrag atenţia asupra faptului că titlul este acordat de o comisie de experţi europeni în urma evaluării dosarelor
oraşelor candidate. Deşi pentru fiecare an sunt stabilite două state ale UE din care se aleg cele două capitale
europene, Comisia poate decide că toate oraşele dintr-o ţară, care şi-au prezentat candidatura la titlul European, sunt
sub standarde şi astfel, în acel an, să existe o singură capitală a culturii, din celălalt stat nominalizat.
Odată cu titlul de ”Capitală europeană a culturii” vin şi 500 de milioane de euro oferiţi de Comisia Europeană
pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului. În plus, creşterea investiţiilor private, dezvoltarea turismului şi creşterea
exponenţială a notorietăţii oraşului respectiv sunt certitudini care îşi demonstrează efectul pozitiv mult după
terminarea anului în care oraşul a deţinut titlul în mod formal.
Nu în ultimul rând, cultura este una dintre cele mai frumoase modalităţi prin care România poate schimba în bine
imaginea sa în Europa şi în lume. Prin obţinerea titlului de capitală europeană, Sibiul nu a adus beneficii numai sieşi,
ci întregii Românii. Pentru acest fapt trebuie să fim cu toţii recunoscători şi să oferim tot suportul necesar pentru ca,
în 2021, încă un oraş al României să îşi poată valoriza patrimonial sub titulatura de ”Capitală europeană a culturii”.
Deputat
Florin Alexe
***
Felicitări organizatorului Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, dl. Constantin Chiriac
Tocmai s-a încheiat de trei zile cea de-a XXI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu , un
eveniment clădit timp de peste două decenii cu respect, multă muncă şi seriozitate! Doresc să felicit astăzi, de la
tribuna Parlamentului, pe dl. director Constantin Chiriac, Consiliul Local Sibiu, împreună cu toţi organizatorii celui
mai important festival de teatru şi artele spectacolului din România
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu promovează creaţia teatrală românească şi internaţională de cea
mai bună calitate, prin prezentarea celor mai bune şi importante spectacole ale momentului.
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Timp de zece zile, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, au avut loc o şi o serie de
evenimente colaterale: diverse expoziţii, întâlniri ale unor instituţii culturale, conferinţe de presă, iar municipiul Sibiu
a devenit pentru aproape două săptămâni, capitala
culturală internaţională, prin numărul mare de evenimente care au avut loc aici şi prin participarea unui important
număr de artişti din întreaga lume.
Tema ediţiei din 2014 - “Unicitatea în diversitate” – a însumat excelenţa în artele spectacolului din România
în care starurile au performat alături de începători şi experimentul a stat alături de patrimoniu, iar oamenii cu
imaginaţie şi ideile creative din diferite culturi şi ţări au interacţionat şi au făcut schimb de experienţă.
În concluzie, Festivalul de Teatru de la Sibiu a repurtat şi la această ediţie un succes uriaş care a contribuit la
reputaţia municipiului de a fi unul dintre cele mai vibrante şi prospere oraşe culturale din Europa şi din lume chiar.
Totuşi, nu pot să nu atrag atenţia Guvernului şi Ministerului Culturii că pentru anul 2014 nu au alocat din
buget nicio sumă pentru evenimente culturale, iar pentru Festivalul de Teatru de la Sibiu s-a alocat un milion de lei,
printr-o Hotărâre de Guvern, în ultimul moment. Este nevoie de o predictibilitate şi de o programare pentru
pregătirea unui eveniment de asemenea amploare şi din aceste motive este necesară şi din partea guvernanţilor o mai
mare atenţie şi o strategie bine pusă la punct. Nu în ultimă instanţă, reamintesc Guvernului, în general, şi Ministerului
Culturii în special, că teatrul românesc este – şi nu de azi de ieri, ci de mai multe decenii – un excelent ambasador al
României în străinătate. România nu are mulţi astfel de ambasadori (nu mă refer la diplomaţi) şi de aceea nu trebuie
neglijată activitatea teatrală şi slujitorii scenei. Consider că pentru imaginea României orice efort financiar nu este
inutil.
Deputat
Ioan Tămâian
***
Stimate Domnule Preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi parlamentari,
Anunţul recent al domnului ministru Dan Şova prin care a cerut delegaţiei FMI scoaterea unor entităţi din
transporturi de sub management privat, demonstrează preocuparea guvernării actuale de a acapara şi politiza
companiile de stat.
Din fericire, răspunsul partenerilor financiari internaţionali a fost unul negativ, blocând deocamdată această
tentativă de a subordona politicului companiile din transporturi.
După ce a făcut mai multe modificări în managementul unor companii din transporturi, domnul ministru
Dan Şova a plusat şi a venit cu anunţul bombă de a renunţa la managerii privaţi din fruntea acestor companii.
Fără nicio analiză, fără o dezbatere publică, domnul ministru şi-a spus părerea personală în faţa delegaţiei
FMI. O părere care ne costă dacă ne amintim că selectarea de manageri privaţi a fost un angajment asumat, introdus
în urma consultărilor cu partenerii externi, principiile guvernanţei corporatiste fiind stabilite prin OUG 109/2011.
Domnul ministru a participat la această întâlnire ca reprezentant al Guvernului, nu ca persoană fizică, ceea nu ar fi
trebuit să-i impună o anumită conduită şi o abordare mult mai profesionistă.
Această încercare a domnului ministru Dan Şova reprezintă anularea unor paşi importanţi făcuţi pe calea
eficientizării şi viabilizării unor companii, care ani la rând au acumulat datorii, fiind găuri negre pentru economia
acestei ţări.
Este un proces în curs, care dacă va fi stopat va genera regres şi va introduce arbitrariului în administrarea
acestor companii la care statul este acţionar.
Stăvilirea jafului din aceste companii a fost parte şi a discursului practicat cu ani în urmă de către PSD, acum
observăm că tentaţia puterii şi dorinţa de a avea acces neîngrădit la resurse sunt mari, fapt pentru care eforturile
actualei guvernări se concentrează pe eliminarea acestei bariere care îî ţine departe de banii publici.
Delegaţia FMI a plecat din România fără să-şi prezinte concluziile, dar cred că avem experienţa necesară să
citim printre rânduri şi să înţelegem că semnalul este unul serios şi îngrijorător.
Vor reveni la toamnă, în noiembrie, când cel mai probabil guvernul va anunţa decizia de a nu mai prelungi
acordul cu FMI. Sunt convins că a doua zi după ce monitorizarea externă va înceta, visul domnului ministru Şova de
a stăpâni companiile din transporturi va deveni realitate. Nu va mai exista niciun cenzor, pentru că, aşa cum s-a
dovedit, umbrela FMI era cea care îi ţinea în frău pornirile. Numirile se vor face politic, pe criterii netransparente,
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fapt ce va influenţa negativ pe termen lung performanţa acestor companii, dar în schimb va îndestula clientela
politică de partid.
Ne vom opune acestor tentative şi vom sancţiona public orice demers care va pune în pericol independenţa
instituţiilor statului, mai ales atunci când aceste derapaje riscă să ne plaseze la periferia statelor europene
democratice şi să compromită consolidarea economiei româneşti.
În final, doresc să-i spun domnului ministru Şova că problemele din domeniul transporturilor nu se reduc în
niciun caz la problematica managerilor privaţi. Pe agenda ministerială se înregistrează restanţe pe MasterPlanul de
transporturi, de asemenea, la capitolul absorbţie fonduri europene restanţele sunt substanţiale,deficienţe majore
înregistrându-se şi în reglementarea domeniilor maritim, feroviar sau rutier. Multe dintre ele au fost trecute în legea
de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe în vacanţa parlamentară, urmând a fi legiferate, cel mai probabil, la
foc automat, fără dezbatere, şi asta după 4 luni de ineficienţă a ministerului pe care îl conduceţi.
Vă mulţumesc,
Deputat
Daniel Zamfir
***
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Declaraţie mea politică de astăzi va fi una scurtă şi este adresată premierului României, domnului Victor Ponta.
Îl provoc pe domnul prim-ministru la un exerciţiu de sinceritate, solicitându-i să lase deoparte dublul limbaj
atunci când vine vorba despre aplicarea măsurii de reducerea a CAS-ului la angajator cu 5 puncte procentuale.
De aceea, îl întreb pe domnul Victor Ponta de ce continuă această şaradă publică şi nu urgentează adoptarea de
către Parlament a iniţiativei legislative depusă de 143 de liberali prin care am solicitat reducerea CAS-ului la
angajator cu 5 puncte procentuale?
Domnule Victor Ponta aveţi acest proiect în circuit parlamentar, el poate fi modificat şi aplicat chiar mai
devreme de 1 octombrie... sau poate fi înlocuit termenul de aplicare prevăzut în varianta liberală care era 1 iulie, cu
cel anunţat de dumneavoastră!
Dacă vă doriţi cu adevărat ca această măsură să fie aplicată,, aveţi proiectul la cheie, în dezbatere la Senat, putând
fi trecut de Legislativ în aceste două săptămâni de sesiune parlamentară sau de ce nu într-o sesiune extraordinară în
prima săptămână din iulie...Aveţi o majoritate parlamentară care vă susţine, iar opoziţia va fi prezentă pentru ca
această măsură să devină realitate cât mai curând posibil. Şi asta, pentru că spre deosebire de dumneavoastră, noi,
liberalii suntem coinvinşi că doar prin reducera poverii fiscale asupra muncii, mediul de afaceri se va relansa, iar
economia şi cetăţenii acestei ţări vor prospera...Încă din 2012 vă spuneam aceste lucruri, dar băteam la porţi închise.
De fapt, miza dumneavoastră este alta. Una electorală şi în niciun caz nu aveţi în intenţie să promovaţi o
propunere legislativă promovată de către liberali, încă din luna martie a acestui an..E greu să-ţi faci campanie pentru
prezidenţiale cu un proiect ai cărui iniţiatori sunt toţi parlamentarii liberali.
Prin această scurtă alocuţiune, am vrut să demonstrez că nu sunteti cinstit cu românii. Fiecare acţiune politică a
dumneavoastră are înainte de toate o încărcătură electorală imensă.
Acum, doar continuaţi un drum început cu mult timp în urmă... un drum presărat cu minciuni şi multă
demagogie...
Liberalii îsi doresc aplicarea măsurii reducerii CAS-ului cu 5 puncte procentuale la angajator. Beneficiile vor fi
imense atât pentru mediul antreprenorial, cât şi pentru parcursul economiei româneşti în ansamblul său. Spuneţi-ne
de acum domnule prim-ministru, cu ce taxe îi veţi împovara pe români de la anul, pentru că nu aţi pregătit nicio
strategie care să atenueze impactul acestei măsuri asupra bugetului? Cu taxa de solidaritate, cumva? Sau cu lărgirea
bazei de impozitare a CAS pentru persoanele fizice?
Vă mulţumesc,
Deputat
Mircea Roşca
***
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Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
În nici trei săptâmâni de la alegerile europarlamentare, Victor Ponta, preşedinte al PSD şi premier al
României, a făcut de la zi la zi anunţuri, care au devoalat planul bine ticluit, pe etape, în laboratoarele partidului-stat:
acapararea prin orice mijloc a întregii puteri în România.
Prima fază, consumată deja pe parcursul campaniei electorale, a fost strigătul mincinos de luptă că „USL
trăieşte”, slogan contestat de către PNL şi declarat de altfel ilegal de către birourile electorale judeţene, iar ca atare
interzis a fi folosit public. Cu toate acestea, marea înşelătorie la adresa electoratului a continuat până în ultima zi de
campanie, pentru ca a două zi după alegeri, Victor Ponta să recunoască cu răceala unui mercenar că: „da –USL a
murit!”. Mă revoltă faptul că un tănâr, un politician din generaţia mea, tratează cu atâta cinism şi perfidie un exerciţiu
democratic, un scrutin electoral naţional, şi manipulează voturile românilor folosindu-se de un fals adeverit şi
recunoscut în final de făptaş.
Simbolistica acestui gest de a folosi un slogan mincinos în campanie în detrimentul unei confruntări reale pe
teme europene, reprezintă slăbiciunea unui partid care se vrea mare şi care foloseşte furtul şi înşelătoria pentru a-şi
asigura un scor satisfăcător la aceste alegeri.
Deşi pozează în învingător,Victor Ponta este incoerent atât ca preşedinte de partid, cât şi ca premier.
Guvernarea domnului Ponta abundă în inconsecvenţă şi incompetenţă, iar noi liberalii, am atras atenţia în legătură cu
efectele nocive ale acestei guvernări cu impact asupra calităţii vieţii românilor.
Mai nou, premierul Ponta este în căutare de parteneri de guvernare... contrapondere la dreapta politică....
Cum USL nu mai există, şi nici nu a existat vreun regret sincer în acest sens din partea premierului, ci doar lacrimi
false şi cântece de sirenă pentru cei mai slabi de înger....disperarea şi setea de putere îl împing pe Victor Ponta în
braţele fostului său contracandidat pe Colegiul de deputat din Gorj. Dan Diaconescu.
Dacă stăm să analizăm această nouă alianţă există cel puţin o asemănare între cei doi protagonişti: apetenţa
pentru apariţiile televizate ce le conturează cu tuşe groase, personalităţile aproape caricaturale. Acum, domnul Dan se
alătură grupului care împinge bărcuţa alegorică în care stă domnul Ponta, iar domnul Ponta devine partener de
guvernare cu cel pe care îl cataloga drept „saltimbanc de circ în mov!”.
Cred că nimeni în această ţară nu poate lua în serios acest circ politic, pentru că un proiect credibil pentru
România care angajează o guvernare pentru români nu poate fi construit pe bazele acestei noi alianţe politice. Să nu
uităm că pe agenda guvernului există în continuare teme foarte serioase-una dintre ele vizează privatizările strategice
-Oltchim, CFR Marfă, etc. Ne amintim cu toţii episodul Oltchim, unul dintre personajele principale de atunci fiind
Dan Diaconescu, care a compromis total acel proces. Acum, însă îl regăsim în prim planul politicii româneşti şi cel
mai probabil şi guvernamentale, prin faptul că premierul Ponta l-a invitat practic pe „Mesia cu Rolls-Royce” să-i fie
partener politic.
Dincolo de ridicolul situaţiei descrise mai sus, mă îngrijorează avântul pe care l-au luat după alegerile
europarlamentare abuzurile la care se pretează PSD-ul, toate girate de premierul Ponta. Sunt foarte curios cum va
schimba macazul cel care se lupta cu ciocoii, cel care era liderul anti-sistem autoproclamat şi care acum se alătură
celor pe care îi contesta şi critica.
Această resetare a clasei politice româneşti, trebuie să se realizeze plecând de la principii şi valori solide, însă
observăm că ceea ce îi mână pe noii aliaţi politici în acest parteneriat este oportunismul şi interesul meschin al unor
aranjamente politice pentru obţinerea de avantaje de grup şi personale, ceea ce constituie cel mai mare rău pe care
actuala putere o poate face României şi românilor.
Îmi dau seama pe zi ce trece că toate semnalele de alarmă lansate public de către liberali că, direcţia în care
se îndreaptă România condusă de Victor Ponta este total greşită, se adeveresc, iar efectele nu întârzie să apară, în
viaţa fiecăruia dintre noi. Alternativa la aceste derapaje se construieşte deja pe partea dreaptă a scenei politice
româneşti, iar scopul ei declarat este să lupte şi să sancţioneze aceste anomalii care riscă să ne plaseze la periferia
statelor europene democratice şi să compromită consolidarea economiei româneşti.
Vă mulţumesc,
Deputat
Mircea Roşca
***
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Lipsa de transparenţă şi de profesionalism, inconsecvenţa, populismul, preocuparea din ce în ce mai
accentuată de a abandona interesul public şi de a legifera pentru interesele găştilor PSD, sunt atributele majore ale
Guvernul Ponta 3 în cele câteva luni de la instalare. Dacă adăugăm şi suspiciunile de corupţie şi abuzurile săvârşite în
numele frăţiei roşii de partid, avem imaginea unui Guvern şi a unui premier care nu mai slujesc cauza publică şi
binele cetăţenilor, riscând să îndepărteze România de valorile europene şi de comunitatea democratică internaţională.
Şi dacă în campanie electorală pentru europarlamentare, PSD încă mima democraţia şi faptul că USL trăieşte,
cu scopul vădit de a păcăli electoratul şi de a mai aduna câteva voturi, imediat după anunţarea rezultatelor, România
avea să afle prin vocea premierului că totul a fost o minciună şi că de fapt USL nu mai trăieşte. Mai mult, PSD şi-a
dat complet arama pe faţă, promovând la foc automat o serie de iniţiative fără legătură cu programul de guvernare, ci
la dorinţa expresă a baronilor din teritoriu şi din administraţia centrală.
Scutirea de impozit a profitului reinvestit şi reducerea CAS-ului cu 5 puncte procentuale la angajator sunt
măsuri solicitate insistent de PNL încă din 2013 pentru a reduce povara fiscală pe piaţa muncii şi de a sprijini mediul
de afaceri pentru realizarea de investiţii şi de noi locuri de muncă. De fiecare dată, răspunsul premierului Ponta a fost
evaziv: adoptarea lor depinde de poziţia partenerilor noştri internaţionali – FMI, CE şi Banca Mondială, iar aplicarea
lor de la 1 iulie nu se poate face în lipsa unui acord cu aceste instituţii.
Demagogia premierului Ponta s-a devoalat cu prilejul vizitei delegaţiei comune a reprezentanţilor celor 3
instituţii de acum câteva zile. Deşi poziţia acestora a fost de susţinere a reducerii CAS-ului cu 5 puncte procentuale,
cu condiţia cu Executivul să pregătească un plan sustenabil de implementare pe termen lung, Victor Ponta a anunţat
că discuţiile au fost sistate pe acest subiect până în toamnă, din cauza opoziţiei FMI, motiv pentru care va înainta un
proiect de lege de adoptare a acestei măsuri de la 1 octombrie.
Dacă tot nu ţine cont de opinia FMI, atunci de ce Guvernul Ponta nu a adoptat cele două măsuri în 2013, atunci când
am cerut noi, liberalii?
Oare nu cumva PSD doreşte să se lepede acum, în preajma alegerilor prezidenţiale, de aceste instituţii şi de vigilenţa
lor pentru a promova măsuri populiste, gen electorată, şi pentru a putea aloca discreţionar banii publici către baronii
locali şi clientela politică? Oare nu în acest sens este modificată legea privind Programul Naţional de Dezvoltare
Locală, prin care alocările pentru investiţiile publice locale stau doar în pixul d-lui Dragnea, fără nicio consultare, aşa
cum erau alocaţi pe vremuri, din pixul lui Cozmâncă sau al lui Mischie?
Tot în acest sens este gândită şi legea privind abilitarea Executivului de a emite ordonanţe în vacanţa
parlamentară, care prevede promovarea rapidă a unor legi extrem de importante care ar fi trebuit să beneficieze de
dezbateri parlamentare ample. Vorbim astfel, spre exemplu, de Legea taximetriei, un proiect aflat în procesul
legislativ din 2010, însă pe care Guvernul doreşte acum să-l treacă rapid, în ciuda faptului că majoritatea PSDUNPR-PC din Parlamentul României ar permite adoptarea actului normativ după finalizarea dezbaterii în comisiile
de specialitate. Totodată, observăm că Masterplan-ul general de transport devine brusc prioritatea guvernului în
această vară, după un lung şir de amânări şi eşecuri, şi nu ar fi de mirare dacă, în toamnă, visul domnului Liviu
Dragnea – Autostrada Bucureşti Alexandria, ar deveni realitate - cel puţin pe hârtie, în detrimentul altor proiecte de
infrastructură.
Un alt act normativ pe care Guvernul Ponta 3 şi-a propus să îl adopte în această vară modifică regimul circulaţiei
pe drumurile publice, în ciuda faptului că anul trecut, după o vastă dezbatere, s-a convenit ca Noul Cod Rutier să nu
fie promovat prin Ordonanţă de Guvern, ci prin proiect de lege. Asistăm astfel, la o răzgândire aparent nemotivată,
dar care trădează o agendă ascunsă a Guvernului Ponta3.
Mai mult, în baza aceleiaşi legi de abilitare, Guvernul şi-a creat pârghiile pentru a tranfera, cu titlu gratuit, către
autorităţile locale pachete de acţiuni de la societăţile aflate în portofoliul Departamentului pentru Energie. Astfel,
baronii locali ai PSD vor putea să-şi numească oameni în Consiliile de Administraţie şi vor căpăta putere de decizie
în cadrul societăţilor respective pentru a putea avea un cuvânt de spus în cazul licitaţiilor derulate de acestea.
Iar lucrurile nu se vor opri aici: cu Victor Ponta, instalat la Cotroceni, după decembrie 2014, prima lege
promovată şi semnată de acesta va fi legea amnistiei şi graţierii, de care vor beneficia toţi cei pentru care, astăzi PSDul face scut în faţa justiţiei.
Deputat
Erland Cocei
***
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Reînfiinţaţi Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie din Iaşi!
Domnule preşedinte de şedinţă, doamnelor şi domnilor deputaţi, stimaţi colegi,
În anul 2011, printr-o Hotărâre de Guvern dintre acelea care au făcut ”gloria” regimului Boc-Băsescu, era
desfiinţat prin „comasare” Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie (IGH) din Iaşi (HG 85/02.02.2011), odată
cu Institutul Inimii din Târgu Mureş. Dispărea astfel o unitate de elită a sistemului spitalicesc ieşean şi nu numai,
printr-un act guvernamental fără o fundamentare clară şi adecvată, în numele unei clamate dar nerealizate ridicări a
eficienţei actului spitalicesc.
În perioada campaniei pentru alegerile parlamentare din 2012, domnul Victor Ponta promitea reînfiinţarea
Institutului Inimii din Târgu Mureş şi a Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie din Iaşi, printr-o Hotărâre de
Guvern. Hotărârea de Guvern de care făcea vorbire a venit în iunie 2013, dar se referea doar la Institutul Inimii din
Târgu Mureş; IGH fusese, între timp, pierdut pe drum.
În fapt comasarea IGH cu spitalele ”Sf. Spiridon” şi ”Sf. Ioan”, dincolo de slăbiciunile (ca să nu spun
falsurile) din Nota de fundamentare a HG 85/2011, a produs numeroase efecte negative, printre care deteriorarea
indicatorilor de performanţă: ICM, durata medie de spitalizare, numărul de internări continue şi de zi, indicele de
utilizare a paturilor, cuantumul cheltuielilor salariale din bugetul aprobat. Toate acestea fără ca obiectivul principal
menţionat în HG 85/2011, şi anume transformarea, în urma comasării, a Spitalului ”Sf. Spiridon” într-un spital de
categoria I A, să fie realizată. Conform OMS 323/2011, el se situează acum – din cauza lipsei a 15 specialităţi şi 8
linii de gardă – la nivelul Categoriei a IV-a şi primeşte (în mod ilegal, conform Art. 5 din Metodologia aceluiaşi
Ordin) anual derogare pentru Categoria I A, în timp ce IGH, aşa cum funcţiona înainte de „comasare”, ar fi întrunit
fără probleme condiţiile pentru categoria I M.
Doamnelor şi domnilor parlamentari, atât desfiinţările avute în vedere de HG 85/2011, cât şi ulterioara
reînfiinţare a Institutului Inimii din Târgu Mureş au fost acte, în esenţa lor, politice. Se cuvine dar ca membrii
Comisiei parlamentare pentru Sănătate şi Familie, parlamentarii din judeţul Iaşi, indiferent de culoarea lor politică,
toţi aceia dintre noi care ţinem la inimă cauza sănătăţii publice din România (cauză care nu este doar o înşiruire de
cuvinte fără de conţinut, ci reprezintă miile de bolnavi care au nevoie nu doar de cuvinte, ci de politici publice
corecte însoţite de măsuri guvernamentale ferme), cu toţii să efectuăm o presiune fermă asupra Ministerului Sănătăţii,
asupra Guvernului şi asupra conducătorului său, domnul Victor Viorel Ponta, pentru a îşi respecta promisiunea
electorală şi anume reînfiinţarea Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie din Iaşi. Aşa să ne ajute Dumnezeu.
Deputat
Radu Zlati
***
Siguranţa copiilor din grădiniţe şi şcoli nu are preţ!
Stimaţi colegi,
Cel care le dă lecţii copiilor, învaţă mai mult decât ei, spune un vechi proverb german, vorbă bătrânească pe
care, după atâţia ani în mijlocul celor mici, ar fi trebuit să o înveţe şi cadrele Centrului de dezvoltare şi educaţie
"Micul Regat" din Constanţa. Îmi este greu să cred că printre dumneavoastră, stimaţi colegi, este cineva care să nu fi
urmărit cu groază şi dezgust modul în care, pe imagini filmate de camerele de supraveghere, micuţii din această
grădiniţă erau maltrataţi de acei oameni însărcinaţi să le poarte de grijă şi să îi educe.
Ca şi constănţean, ca şi deputat, ca şi părinte, sunt indignat de cele petrecute într-un centrul educaţional
localizat, culmea, aproape de centrul unui oraş ce se vrea european. Nu cred că poate exista vreun motiv - întemeiat
sau nu, pentru care nişte copilaşi – indiferent de vârsta lor, să fie supuşi unor astfel de tratamente cu violenţe şi
jigniri.
Din păcate, mă tem că situaţia suprinsă pe camerele de supraveghere de la Centrul ”Micul Regat” nu este
singulară în instituţiile din România, iar imaginile făcute publice pot reprezenta un semnal de alarmă pentru
demararea unor proceduri de prevenire a repetării acestor rele tratamente aplicate copiilor în instituţiile preşcolare şi
şcolare.
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Cazul grădiniţei de la Constanţa este o dovadă că legislaţia românească nu acoperă încă toate nevoile unui
sistem care să apere drepturile şi libertăţile celor mici, să le garanteze siguranţa şi libertatea de a creşte la adăpost de
violenţă. Apreciez că este nevoie de o reglementare fermă care să prevadă ca în toate creşele şi grădiniţele să
funcţioneze camere de supraveghere pe tot parcursul activităţii didactice, iar imaginile să poată fi accesate de părinţi
în orice moment în care aceştia doresc să se asigure de siguranţa copiilor lor. Consider că nu este deloc costisitor un
astfel de sistem comparativ cu beneficiile pe termen scurt, mediu şi lung pe care le va aduce comunităţii şi societăţii.
Pentru a fi mai explicit, menţionez că m-am documentat şi există firme care instalează camere video ce emit
imaginile online, în timp real, la preţuri de 1.000-2.000 de lei, tariful variind în funcţie de tehnica, tipul camerelor şi
al instalaţiilor folosite.
Nu cred că un Consiliu Local responsabil ar refuza o astfel de investiţie în viitorul copiilor noştri, cum nici o
grădiniţă privată nu va putea să spună că nu îşi permite un astfel de echipament care să probeze mediul corect şi
transparent în care se desfăşoară activitatea în respectivele unităţi. Am încrederea că o astfel de măsură, de normă, va
creşte nivelul de siguranţă al copiilor aflaţi în procesul de educare, iar imagini şi scene groaznice precum cele de la
Centrul de dezvoltare şi educaţie "Micul Regat" din Constanţa nu vor mai exista.
Deputat
Mihai Lupu
***
PSD instrumentează legislativ măcelul pădurilor României
Stimaţi colegi,
O vorbă bătrânească spune cu înţelepciune faptul că pădurea dă coada securii. Plecând de la această cugetare
românească, ajungem în realitatea cotidiană unde cei care ar trebui să protejeze pădurile României ajung să
plănuiască şi să instrumenteze legislativ din Parlamentul şi din Guvernul României, un adevărat măcel al „aurului
verde”.
Susţin acest lucru deoarece a fost depus, recent, în Parlamentul României, un proiect de lege periculos pentru
siguranţa naţională, de un număr de 38 de parlamentari ai Partidului Social Democrat, politicieni între care se numără
şi zece proprietari de pădure. Această iniţiativa legislativă dă liber celor care deţin suprafeţe forestiere să defrişeze
legal întreaga suprafaţă de pădure pentru a-şi construi pensiuni, spaţii de agrement, baruri, piscine şi spa-uri, totul în
scop turistic. Mai mult, se doreşte ca pădurile să fie astfel incluse în intravilan, sfârşind prin a fi scoase integral din
fondul forestier pentru a se construi unităţi turistice.
Un alt element grav al acestei acţiuni a PSD este minciuna cu care iniţiatorii propunerii legislative încearcă
acum să îşi acopere intenţiile de-a dreptul mafiote, scuzându-se că au semnat iniţiativa fără ca măcar să cunoască
prevederile ei. O astfel de atitudine iresponsabilă nu ar trebui să îşi aibă locul în Parlamentul României, cu atât mai
grav fiind faptul că în discuţie se află o resursă naturală de o valoare inestimabilă şi care, în ultimii ani, deja s-a aflat
şi încă se află sub asediul jafului celor care exploatează continuu şi ilegal lemnul românesc.
Ca şi braşovean şi parlamentar ales prin votul locuitorilor judeţului Braşov, cunosc foarte bine importanţa
turismului ca activitate economică ce contribuie decisiv la dezvoltarea şi chiar existenţa multor localităţi din zona
noastră. Nu pot însă să nu reacţionez vehement la o astfel de şmecherie prin care se doreşte sacrificarea celei mai de
preţ bogăţii, cea mai apropiată sufletului românesc şi cea care, în acest moment, este unul dintre elementele care
atrage la Braşov cel mai mare număr de turişti în special în sezonul estival în care ne şi aflăm.
Consider că nu tăierea pădurilor este soluţia pentru relansarea industriei hoteliere şi a turismului naţional şi
nu cred că persoanele care doresc să investească în această ramură economică duc lipsă de suprafeţe disponibile unde
să îşi dezvolte proiectele. Apreciez însă proiectul depus de parlamentarii PSD ca fiind un instrument de jefuire
definitivă a pădurilor, măcel ce se doreşte a fi desfăşurat în forţă la umbra unor vorbe frumoase despre viitorul
turismului românesc, acelaşi turism pentru care social-democraţii aflaţi la puterea alături de aliaţii lor nu au nici o
strategie.
În concluzie, susţin public că a permite proprietarilor de pădure dreptul de defrişare „la liber” ar reprezenta o
greşeală cu urmări catastrofale pentru mediu şi elementele sale de climă, drept urmare salut avizul negativ dat de
Ministerul Apelor şi Pădurilor, precum şi cel al colegilor senatori care au respins Propunerea legislativă pentru
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modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic (Pl nr.
L687/2013). Mulţumesc mass-media pentru mediatizarea intensă a acestei acţiuni a PSD îndreptată împotriva
siguranţei naţionale şi am convingerea că propunerea legislativă de măcelărire legală a pădurilor va fi respinsă
definitiv şi în Camera Deputaţilor printr-un vot responsabil şi ferm al colegilor din toate grupurile parlamentare.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mihai Donţu
***
Fondul Monetar Internaţional amână evaluarea României
Fondul Monetar Internaţional a amânat evaluarea acordului cu România până în luna noiembrie, a anuntat
săptămâna trecută, premierul Victor Ponta
.
Obligaţiile asumate de România prin actualul acord rămân în vigoare, a precizat Ponta, care a subliniat că ţara noastră
va continua să vândă acţiuni în companiile de stat şi este posibil să-şi reducă participaţia chiar şi sub 50% în unele
cazuri.
Se pare că România nu va ma avea nevoie de un nou acord cu FMI după exirarea celui actual deşi Guvernul
şi FMI nu au ajuns la un acord pentru reducerea CAS de la 1 iulie 2014, discutiile pe aceasta tema urmând să
continue la urmatoarea vizită la Bucureşti a Fondului, probabil în lunile iulie sau august.
În ultima scrisoare de intenţie, Guvernul s-a angajat că va "încerca" să implementeze, în a doua parte a
acestui an, o reducere semnificativă a cotei contribuţiilor sociale, într-o manieră "neutră din punct de vedere bugetar",
cu accentul pe măsuri de lărgire a bazei de impozitare.
Preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, a aratat insă că reducerea CAS cu 5 puncte procentuale va fi
foarte greu de realizat, dacă nu se îmbunătăţeşte colectarea încasărilor, în condiţiile în care în primul trimestru
nerealizarile la buget au fost de peste un miliard de lei din taxe si impozite.
România are în derulare un acord în valoare de 4 miliarde de euro cu FMI şi Uniunea Europeană, din care nu
intenţionează insă să acceseze fonduri. Scopul acordului este de a proteja România de eventuale şocuri pe pieţele
financiare şi de a ajuta la reducerea costurilor de finanţare.
În aceste condiţii, preşedintele interminar al PNL, Klaus Iohannis, şi preşedintele PDL, Vasile Blaga, au
condus o delegaţie comună a celor două partide cu reprezentanţii FMI, ai Comisiei Europene şi ai Băncii Mondiale la
Bucureşti, aceasta reprezentând de asemenea şi prima apariţie importantă comună PNL-PDL.
Liderii celor două partide au adus în discuţie o serie de lucruri, un punct important fiind modul în care
Executivul vine cu măsuri când de stânga, când de dreapta, ceea ce denotă lipsa unui concept de guvernare coerent.
De exemplu, reducerea CAS-ului cu 5%, propusă de PNL şi PDL şi adusă în discuţia cu FMI, are rolul de a
îmbunătăţi climatul din economia reală, având în vedere că salariile sunt mici, dar costul muncii este foarte mare.
Guvernul Ponta nu a pregătit introducerea acestei schimbări fiscale şi nu prezintă un proiect convingător, ci
vine la mijlocul anului cu un anunţ privind această măsură. Acest fapt indică mai degrabă că subiectul este abordat ca
măsură electorală.
PNL şi PDL doresc reducerea CAS-ului fără alte măsuri compensatorii, fără impunerea unor taxe şi impozite
noi. Resursele pentru a acoperi impactul reducerii CAS-ului există în creşterea veniturilor la buget, prin reducerea
corupţiei la încasarea TVA-ului, ca şi prin reducerea corupţiei pe tot lanţul de încasare a taxelor şi impozitelor.
O altă chestiune extrem de importantă este cea a scutirii impozitului pe profitul reinvestit, promovată de
multă vreme de PNL. Această măsură extrem de benefică are nevoie de un pachet fiscal mai larg, care să genereze cu
adevărat îmbunătăţirea economiei reale.
PNL şi PDL consideră că nu este suficientă scutirea de impozit pe profitul reinvestit în condiţiile stabilite de
Guvern pentru că perioada până în 2015 impusă de Executiv este mult prea scurtă pentru ca măsura să fie previzibilă.
În plus, în varianta Guvernului nu există prevederi pentru amortizarea accelerată.
Reducerea temporară a CAS nu poate fi altceva decât o “electorată” pentru mediul de afaceri.
PNL s-a pronunţat ferm în favoarea reducerii poverii fiscale asupra muncii încă de la începutul anului 2013,
care era de fapt, din punct de vedere economic, momentul optim de stimulare a mediului de afaceri prin reducerea
CAS la angajator.
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PNL consideră că amânarea acestei măsuri, vreme de un an şi jumătate, a făcut parte din strategia electorală a
Guvernului Ponta, care acum, când se apropie alegerile prezidenţiale, doreşte să arate românilor că îi pasă şi de clasa
antreprenorială şi de locurile de muncă.
Îngrijorător faptul că Guvernul nu a reuşit să convingă FMI în privinţa reducerii CAS la angajator cu 5
puncte procentuale. Amânarea evaluării acordului cu FMI este un eşec major pe care Victor Ponta şi Guvernul PSD
trebuie să şi-l asume.
Deputat
Gheorghe Dragomir
***
Guvernul Ponta 3 trebuie să demonstreze că respectă profesorii din România
Stimaţi colegi,
Dezinteresul total al Guvernului Ponta 3 pentru problemele reale, pentru interesul şi viitorul României a
reieşit încă o dată la suprafaţă, în mod dureros, cu prilejul primei sesiuni de Bacalaureat din acest an. După ce în mai
multe rânduri, miniştrii actualului cabinet şi premierul Victor Ponta s-au împăunat cu majorări „colosale” pregătite
cadrelor didactice participante la testarea absolvenţilor de liceu (în realitate era mereu vorba de cel mult o creştere cu
doar 10% a indemnizaţiilor din anii precedenţi), era previzibil ca dascălii să se revolte de nepăsarea şi minciunile
guvernamentale.
Conform Ministerului Educaţiei Naţionale, 123.689 de absolvenţi au susţin în această perioadă examenul de
Bacalaureat. De menţionat că din totalul candidaţilor, 122.072 sunt din promoţia curentă şi alţi 1.617 din promoţiile
anterioare.
În ciuda faptului că vorbim despre cel mai important test din sistemul educaţional românesc, despre aşanumitul „examen al maturităţii”, sumele cu care sunt plătiţi profesorii care participă în comisii şi care corectează
lucrările absolvenţilor de liceu sunt cu mult sub ceea ce, în ziua de astăzi, putem numi derizoriu. Astfel, potrivit
reprezentanţiilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) care au cerut săptămâna trecută Guvernului
suplimentarea fondurilor pentru bacalaureat, un profesor primeşte 19 lei/zi pentru asistenţă şi trei lei pentru o lucrare
corectată la acest examen de Bacalaureat.
Cum să nu se se simtă umiliţi? Cum să fie ei motivaţi cu această sumă? Cum să dorească ei să facă parte
dintr-o comisie de Bacalaureat, mai ales acum când se pune o presiune imensă pe ei, având în vedere scandalurile din
anii trecuţi, care au aruncat o pată de noroi asupra întregului învăţământ din România? Sunt întrebările puse de către
Simion Hăncescu, preşedintele FSLI, întrebări la care subscriu şi care sunt perfect justificate şi dureroase pentru un
sistem şi aşa aflat în derivă de mai mulţi ani.
La nemulţumirea dascălilor din cadrul examenului de Bacalaureat se adaugă, să nu uităm, şi lipsa fondurilor
pentru acordarea integrală a drepturilor salariale obţinute prin sentinţe judecătoreşti. Vorbim despre plata integrală a
drepturilor salariale câştigate prin instanţă, aferente trimestrelor I şi II ale anului 2014.
În ultimul ceas, înainte de începerea probelor scrise ale „examenului maturităţii”, fac un apel către Guvernul
Ponta 3 să ia măsuri urgente, să discute şi să rezolve problemele care macină sistemul educaţional românesc. Un
început obligatoriu este acela de a majora bugetul alocat pentru indemnizaţiile dascălilor care participă la examenul
de Bacalaureat, cadre didactice care, în doar câteva zile, fac efortul supraomenesc de a corecta şi verifica sute de mii
de lucrări scrise de mână. Este de datoria autorităţilor să asigure buna desfăşurare a unei testări de care depinde
viitorul generaţiei viitoare, iar fără profesori buni care să se implice în acest proces, valoarea acestui examen se va
pierde iremediabil.
Vă mulţumesc!
Deputat
Alexandru Băişanu
***
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Cine vrea să conducă destinele liberalilor este obligat să-i convingă că poate aplica principiile liberale pentru
rezolvarea nevoilor de astăzi ale românilor
Cum putem recâştiga voturile românilor care cred în valorile liberale? Această întrebare ar trebui să fie
preocuparea de căpătâi a fiecărui politician care se consideră liberal. Din punctul meu de vedere, unul dintre
răspunsuri este reprezentat de întoarcerea la esenţa liberalismului, a politicilor de dreapta. Cred că am ajuns la
momentul în care este obligatoriu să punem în dezbatere modul în care putem aplica concret, rapid şi eficient aceste
principii în societatea românească, în rezolvarea dificultăţilor pe care românii le întâmpină.
Da, consider că este nevoie de mult mai mult liberalism în societatea noastră, fie că vorbim de nivelul de
economia de piaţă, de libera-iniţiativă individuală, de drepturile cetăţeneşti, inclusiv cele politice.
Constat că în acest moment avem numeroşi politicieni liberali care, de prea multe ori, într-un mod steril, discută
mai mult despre forme şi mai puţin de fond.
Iar o abordare pe fond ar trebui să includă un puternic mesaj politic, bazat pe iniţiative clare şi asumare fără
echivoc. Este nevoie, de asemenea, de onestitate în declaraţii şi de mentalitate de învingător.
Am convingerea că majoritatea cetăţenilor - cu mult peste numărul celor care au venit recent la vot, împărtăşesc
valorile liberale. Spun acest lucru fiind conştient că românii îşi doresc, în fapt, un stat care să îi sprijine în dorinţa lor
de prosperitate, libertate, realizare individuală şi participare activă la viaţa comunităţii din care fac parte.
Numai politicienii liberali care doresc performanţă şi succes pentru partidul lor au mai rămas credibili în
demersul de a-i convinge pe cetăţeni că toate aceste năzuinţe vor fi preţuite şi apărate ceas de ceas, zi de zi.
Să nu uităm că am ajuns într-un moment în care se joacă chiar existenţa liberalismului veritabil pe scena politică
românească. Fiecare dintre noi, liberalii, trebuie să fim determinaţi ca aceste principii, principii de oameni care
doresc binele semenilor, să fie rostite cu glas tare, ferm şi convingător în piaţa publică. Şi apoi, obligatoriu, să ne
întrebăm, fiecare dintre noi, cum vom face să nu îi dezamăgim pe români.
Iar dacă toate acestea vor căpăta substanţă, fiecare cetăţean care iubeşte libertatea şi prosperitatea, adică simte şi
gândeşte liberal, ne va auzi, ne va crede şi va veni către noi.
De aceea, consider că este obligatoriu ca persoanele care aspiră să conducă destinele politice ale liberalilor
trebuie să dovedească că sunt în stare să promoveze credibil toate aceste valori. Doar astfel vom primi votul de
încredere al românilor.
Deputat
Mihai Stănişoară
***



Întrebări

Adresată domnului Alexandru Năstase, secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor
Solicitarea punctului de vedere al departamentului cu privire la existenţa resurselor pentru susţinerea de către
stat a unor politici economice de stimulare a exporturilor de produse româneşti şi reducere a importurilor
Domnule Secretar de Stat,
Am solicitat şi am primit de la Ministerul Economiei date comparative pentru anii 2012-2013 cu privire la
structura importurilor şi exporturilor României, în vederea iniţierii de măsuri pentru perfecţionarea cadrului
legislativ în domeniul mediului de afaceri şi al politicilor economice, în scopul reducerii pe cât posibil a importurilor,
în general; de asemenea, reducerea exporturilor de materii prime şi încurajarea exportului de produse finite
româneşti.
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Vă rog să-mi comunicati dacă, din punctul de vedere al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură,
Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor, există soluţii reale de stimulare a
producătorilor români de bunuri de natura celor importate actualmente şi de încurajare a exporturilor. Precizez că am
solicitat şi am primit punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, care a precizat cadrul legislativ, precum şi
sumele prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2014 în acest scop şi a sugerat că, în această privinţă ar fi de
interes atât punctul de vedere al Ministerului Economiei cât şi al Departamentului pe care îl conduceţi şi care are
atribuţii în promovarea exportului.
Vă mulţumesc şi menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Virgil Guran
***
Adresată domnului Alexandru Năstase, secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor
Situaţia lucrărilor pe autostrada Bucureşti-Braşov
Domnule Secretar de Stat,
Întrucât Departamentul pe care îl conduceţi a preluat toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor în
ceea ce priveşte infrastructura de transport rutier, vă rog să-mi comunicaţi care este în acest moment situaţia în ceea
ce priveşte tronsonul de autostradă Comarnic – Braşov.
Precizez ca am adresat aceeaşi întrebare în luna aprilie 2013 Domnului Dan Coman Şova – Ministru Delegat
pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine şi mi s-a comunicat că este în curs de
derulare procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de concesiune pentru proiectarea, construcţia,
finanţarea, operarea şi întreţinerea autostrăzii Comarnic – Braşov, durata de execuţie fiind estimată la 4 ani. Până în
acest moment însă nu pare a se fi realizat nici un progres pentru finalizarea acestor proceduri şi începerea efectivă a
lucrărilor.
Vă mulţumesc şi menţionez că doresc răspunsul dvs. în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Virgil Guran
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Situaţia aplicării legislaţiei privind înfiinţarea fondurilor mutuale în agricultură
Domnule Ministru,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a promovat legislaţia necesară pentru înfiinţarea fondurilor mutuale,
instrumente financiare considerate necesare pentru acoperirea pierderilor înregistrate în agricultură, din cauza
dezastrelor naturale sau a bolilor la animale. Actul normativ de bază a fost OUG nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare
membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.
Textul ordonanţei a fost modificat şi adoptat prin Legea nr. 2/2014.
Imediat după apariţia OUG nr. 64/2013, s-au înregistrat acţiuni din partea agriculturilor în vederea înfiinţării
fondurilor mutuale.
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În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi dacă au fost făcute demersuri oficiale din partea viitorilor beneficiari,
care au fost acestea şi dacă aveţi în vedere alte modificări ale legislaţiei în vigoare.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresată domnului Bănicioiu Nicolae, ministru al Sănătăţii
Domnule Ministru,
Aşa cum probabil cunoaşteţi, în februarie 2011, printre alte spitale închise sau comasate, au fost desfiinţate prin
„comasare” şi două unităţi sanitare de elită: Institutul Inimii din Târgu Mureş şi Institutul de Gastroenterologie şi
Hepatologie (IGH) din Iaşi (HG 85/2011). În ceea ce priveşte IGH, „comasarea” cu Spitalul de Urgenţe „Sf.
Spiridon” avea ca principal scop (aşa cum reiese din Nota de fundamentare care abundă în inexactităţi şi aspecte
nereale) creşterea nivelului de competenţă al acestuia până la Categoria IA.
Acest deziderat a fost de la început nerealist deoarece – cu sau fără IGH – spitalului „Sf. Spiridon” îi lipsesc
alte 15 specialităţi şi 8 linii de gardă, nivelul său de competenţă corespunzând la momentul de faţă categoriei IV
(conform OMS 323/2011) şi de aceea având nevoie, prin bunăvoinţa Ministerului pe care cu onoare îl conduceţi,
anual (ceea ce este ilegal, conform Art. 5 al Metodologiei aceluiaţi Ordin), de o derogare pentru Categoria I.
În schimb, odată cu comasarea IGH, au apărut numeroase elemente negative pentru activitatea de îngrijire
sanitară, cum ar fi deteriorarea indicatorilor de performanţă (ICM, durata medie de spitalizare, numărul de internări
continue şi de zi, indicele de utilizare a paturilor, cuantumul cheltuielilor salariale din bugetul aprobat).
Vă solicit, domnule Ministru, să precizaţi poziţia Ministerului şi a Domniei Voastre personal în legătură cu
reînfiinţarea IGH printr-o Hotărâre de Guvern, cu redarea personalităţii juridice acestuia. Vă solicit acest lucru
deoarece printre promisiunile USL din campania pentru alegerile parlamentare din 2012 s-a numărat şi reînfiinţarea
celor două unităţi spitaliceşti mai sus menţionate. Or, dacă Institutul Inimii din Tg. Mureş a fost deja reînfiinţat (iunie
2013), IGH a rămas fără personalitate juridică până în prezent.
Vă rog de asemenea să precizaţi, în cazul în care consideraţi că această reînfiinţare este inoportună sau
greu/imposibil de realizat, care sunt factorii care stau la baza acestui calcul de oportunitate.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Radu Zlati
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Grupul parlamentar al
Partidului Democrat – Liberal

 Iniţiative legislative
Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal
CĂTRE BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Depuataţilor, republicat, şi al art. 74
din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare, „Propunerea legislativă pentru
completarea Legii nr. 84/2012, privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit
din fonduri publice”
Initiatori,
Deputat
Ionaş Florin Urcan
EXPUNERE DE MOTIVE
-

Descrierea situaţiei actuale

Criza economică a afectat viaţa angajaţilor din sectorul public, cărora li s-a diminuat salariul lunar cu
un procent de 25%.
Pe lângă acest lucru, funcţionari publici şi personal contractual deopotrivă s-au văzut în situaţia
de a restitui drepturile salariale de care au beneficiat în temeiul unor dispoziţii de primar sau ca urmare a
promovării şi implementării proiectelor cu finanţare europeană, la care s-au adăugat dobânzi, penalităţi şi
majorări de întârziere, sume care au atins nivelul a zeci de mii de lei, echivalentul salariilor acestora pe
mulţi ani.
în acest context, după ce Statul a dat o amnistie fiscală, iar bugetarii din întreaga ţară au renunţat
la procese şi nu au mai trebuit să dea înapoi sporuri pe care le-au primit la salarii şi pe care Curtea de
Conturi le considera ilegale, acum se derulează o altă serie de procese în care instituţiile publice impută
angajaţilor sporurile acordate în temeiul dispoziţiilor de primar emise în temeiul Legii nr. 339/2007,
sporuri încasate de personalul din administraţia publică locală - primari, viceprimari, funcţionari publici
şi personal contractual - ca urmare a promovării şi implementării proiectelor cu finanţare europeană.
Astfel, zeci de procese prin care primarii contestă constatările Curţii de Conturi, precum şi
procese prin care angajaţii contestă imputările care li se fac sunt pe rolul diferitelor instanţe.
Rapoartele Curţii de Conturi arată că s-au înregistrat „cheltuieli neprevăzute” sau „cheltuieli
nelegale” constând în:
- majorarea indemnizaţiei lunare pentru stimularea financiară a persoanelor care iniţiază şi
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implementează proiecte cu finanţare internaţională, acordată persoanelor care ocupă funcţii de demnitate
publică;
- majorarea salariilor de bază pentru stimularea financiară a persoanelor care iniţiază şi
implementează proiecte cu finanţare internaţională, aceştia fiind încadraţi pe diferite funcţii în
compartimente diferite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
în consecinţă, prin Legea nr. 84/2012 s-a aprobat exonerarea de la plată pentru sumele
reprezentând venituri de natură salarială, stabilite prin acordurile colective de muncă pe care personalul
din sectorul bugetar trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori urmare
a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii.
însă, acest act normativ a vizat doar veniturile de natură salarială acordate în baza:
a) contractelor sau acordurilor colective de muncă încheiate, înregistrate la Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, la inspectoratele teritoriale de muncă şi necontestate la
instanţele judecătoreşti competente;
b) hotărârilor consiliilor locale şi judeţene;
c) contractelor de muncă/convenţiilor civile încheiate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri
europene, conform Ghidului de finanţare, în care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
sau unităţile şi instituţiile aflate în subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener;
Nu s-a luat în considerare faptul că există venituri acordate şi în baza dispoziţiilor emise de primari în cadrul
proiectelor finanţate din fonduri europene.
în acelaşi context, menţionăm şi prevederile exprese ale art. 57 alin. 5 teza I din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, care dispune că:
„Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare
a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru
stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salariat."
Relevantă este cuprinderea în textul art. 10 alin. 1 al Legii nr. 339/2007 a construcţiei gramaticale
„tinându-se cont de condiţiile locale concrete”, ceea ce apreciem că reprezintă o recunoaştere
indubitabilă a principiului constituţional al autonomiei locale, principiu unanim recunoscut şi care
considerăm că trebuie respectat de către orice organ de control, inclusiv de control financiar;
Se impun a fi luate în considerare şi dispoziţiile art. 10 pct. 3 A 1 din Legea nr. 339/2007. Concret,
textul de lege menţionat dispune că:
„Pentru a beneficia de majorarea prevăzută la alin. (3), ordonatorii de credite vor stabili prin act administrativ
persoanele beneficiare. ’’
în plus, Legea nr.339/2007 este o lege specială privind promovarea aplicării strategiilor de
management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene si locale, lege în vigoare
în prezent şi care trebuie respectată de către entitatea juridică căreia i se adresează, implicit de către
organele de control ale activităţii acestor entităţi juridice.
Schimbări preconizate
Astfel, prezentul act normativ propune completarea art. 1 din Legea nr. 84/2012, care va avea
următorul cuprins:
ART. 1
„Prezenta lege se aplică personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului ale cărui
venituri de natură salarială au fost stabilite până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
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unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în baza:
a) contractelor sau acordurilor colective de muncă încheiate, înregistrate la Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale sau, după caz, la inspectoratele teritoriale de muncă şi necontestate la instanţele judecătoreşti
competente;
b) hotărârilor consiliilor locale şi judeţene;
b1) dispoziţii emise de primari în temeiul legii, privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale;
c) contractelor de muncă/convenţiilor civile încheiate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene,
conform Ghidului de finanţare, în care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau unităţile şi
instituţiile aflate în subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener,,.
Alte observaţii
Trebuie luate în considerare şi următoarele aspecte:
Imposibilitatea reparării rapide a aşa-zisului prejudiciu constatat de Curtea de Conturi şi a plăţii
obligaţiilor conexe;
Sumele de bani au fost deja încasate, astfel încât modificarea legislativă nu ar avea impact asupra
bugetului aprobat pe acest an;
Nu se încalcă principiul separaţiei puterilor în stat şi în cazul existenţei unor hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile, întrucât prevederile Legii nr. 84/2012 prezintă relevanţă doar în privinţa
executării deciziilor de impunere.
Necontestarea de către Instituţia Prefectului a legalităţii dispoziţiilor emise de primar;
Buna-credinţă a angajatorilor care au achitat drepturi băneşti cu titlu de drepturi speciale potrivit
Legii nr. 339/2007;
Nu s-a contestat şi nu se contestă de către Curtea de Conturi dreptul angajaţilor la acest spor, dar
această recunoaştere are în vedere numai angajaţi la serviciile specializate din cadrul autorităţilor publice
care nu întotdeauna au în structură tot nomenclatorul de expertiză necesar procedurii, apelându-se astfel
şi la specialişti din alte servicii pentru acoperirea sferei de accesare de fonduri în domenii diferite:
resurse umane, informatică, infrastructură, mediu şi ecologie, păduri, artere de circulaţie, poduri etc.
Practica neunitară a instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte hotărârile date în procesele ce au
avut ca obiect fie contestaţiile deciziilor Camerelor de Conturi, fie contestaţiile împotriva dispoziţiilor de
impunere emise de angajator urmare a controlului Curţii de Conturi.
Având în vedere considerentele de mai sus, precum şi imposibilitatea achitării sumelor imputate
salariaţilor din sectorul public după ce aceştia au suferit o diminuare considerabilă a veniturilor salariale,
iar în prezent se confruntă cu obligaţia de plată retroactivă a unor sume de care au beneficiat în baza
dispoziţiilor emise de primari în temeiul Legii nr. 339 din 03 decembrie 2007 privind promovarea
aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi
locale, considerăm oportună prezenta propunere legislativă.
Pe de altă parte, este important de reţinut că imputaţiile care sunt pe rol duc şi la refuzul unor
specialişti de a se implica în procesul de accesare şi implementare, astfel că se va înregistra un real
regres în absorbţia fondurilor europene.
LEGE
Pentru completarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale
personalului plătit din fonduri publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic - Art. 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură
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salarială ale personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 401 din 15 iunie 2012, se completează după cum urmează:
1. După lit. b) se introduce lit. b 1 ) cu următorul cuprins:
„ b1) dispoziţii emise de primari în temeiul legii, privind promovarea aplicării strategiilor de management de
proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale. ”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în şedinţa din ………cu respectarea prevederilor art. 76
alin. 2 din Constituţia României, republicată.
***
 Declaraţii politice
2 ani de întârziere a strategiilor sectoriale necesare în domeniul social
Stimaţi colegi,
Este nevoie de cât mai mulţi oameni buni să intre în politică, să pună presiune pe modul deficient de
administrare a treburilor ţării. Putem porni de la firul ierbii, prin acţiuni locale, pentru a ne strânge laolaltă şi pentru a
le transmite celor de la conducere că avem nevoie de o schimbare.
În mod concret, în mediul rural avem nevoie de campanii de informare şi accesul la centre de planificare
familială. În mediul urban, avem nevoie de un mix de politici adresate familiilor cu venituri reduse sau a femeilor
nesalariate. De ce avem nevoie de astfel de politici? Pentru că în aceste cazuri copiii prezintă cel mai mare risc de
abandon, ajung sa fie crescuţi fără acces la o alimentaţie corectă, fără acces la servicii de sănătate sau îngrijire,
ajungându-se până la exploatarea lor de către părinţi.
Acesta este doar un exemplu pentru că de drepturile copiilor trebuie să vorbim şi după 1 iunie, la fel cum
despre drepturile femeilor trebuie să vorbim tot anul, nu doar de 8 martie. Exemplul poate fi însă replicat şi în
privinţa persoanelor cu dizabilităţi, a tinerilor sau a persoanelor vârstei a 3a. Toate aceste strategii au fost întârziate
sau prost făcute în ultimii 2 ani în timp ce guvernul anunţă în fiecare zi ce lapte şi miere va veni peste ţara noastră.
Stimaţi colegi,
Până la urmă, acest tip de implicare în interesul comunităţii ne diferenţiază pe noi politicienii de dreapta faţă de
cei de stânga. În timp ce socialiştii vorbesc cu mare emfază de solidaritate şi grija faţă de aproape, pe care în fapt le
impun cu forţa prin tot felul de taxe aberante, noi pe Dreapta acţionăm ţintit, spre categoriile care chiar au nevoie de
asistenţă, şi facem acest lucru sprijinindu-ne pe şi implicând comunitatea, partenerii din societatea civilă, Biserica.
Rezultatul e că Stânga valorizează statul de asistat social şi nu face nimic pentru a încuraja ieşirea acestor grupuri
vulnerabile din dependenţa faţă de stat, în timp ce Dreapta ajută aceste grupuri să îşi dezvolte propriul drum pentru a
ieşi din această dependenţă.
Am ţinut să fac aceste precizări de ordin doctrinar pentru că zilele acestea s-au împlinit 2 ani de când PSD a
câştigat alegerile locale din 2012 şi şi-au consolidat o guvernare extrem de incompetentă. Iar în domeniul Social
lucrurile stau chiar mai prost faţă de alte domenii pentru că de 2 ani de zile s-a oprit orice efort de reformare a
sistemului şi s-au întârziat toate programele şi strategiile sectoriale de care România are atâta nevoie.
Vă mulţumesc!
Deputat
Claudia Boghicevici
***
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Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- un document ilustrativ pentru dispreţul PSD faţă de problema creşterii îngrijorătoare
a şomajului în România
Stimaţi colegi,
Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prezentată de actuala guvernare este un document
ilustrativ pentru lipsa de viziune şi dispreţul PSD faţă de problema creşterii îngrijorătoare a şomajului în România.
Guvernul PSD reuşeşte o performanţă unică în Europa, să gestioneze o creştere economică 3,5% dar să piardă locuri
de muncă în acelaşi timp. Nu e deci de mirare că rata de ocupare a pieţei muncii scade vertiginos în guvernarea USL,
dezideratul de 70% în 2020 fiind unul compromis dacă actualele politici continuă. Pus în faţă realităţii crude a
proastei guvernări, PSD nu găseşte alte soluţii decât să inventeze noi şi noi taxe sau, aşa cum este în cazul acestei
Strategii, să crească vârsta de pensionare în rândul femeilor la 65 de ani, în condiţiile în care speranţa de viaţă în
România este în continuare mult sub media europeană. În guvernarea 2009-2012 PDL a abordat curajos problema
deficitului sistemului de pensii, în condiţiile în care estimările Băncii Mondiale prevedeau că în cazul blocării
reformelor făcute de PDL, în 2050 deficitul în PIB generat de cheltuielile pentru pensii ar fi ajuns la 12%.
De aceea, prin adoptarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii de pensii publice, intrată în
vigoare la 1 ianuarie 2011, România a introdus o serie de reforme majore menite să ducă la asigurarea sustenabilităţii
sistemului public de pensii pe termen mediu şi lung: integrarea în sistemul unitar de pensii publice a persoanelor
aparţinând sistemelor speciale de pensii; creşterea numărului de contribuabili la sistemul unitar de pensii publice cu
persoane care realizează venituri din profesii liberale, manageri, asociaţii familiale; creşterea graduală a vârstelor
standard de pensionare pentru bărbaţi şi femei, la 65 de ani pentru bărbaţi, până în anul 2015 şi la 63 de ani pentru
femei, până în anul 2030; creşterea şi egalizarea graduală a stagiului complet de cotizare pentru bărbaţi şi femei, la 35
de ani, pentru bărbaţi până în anul 2015 şi pentru femei până în anul 2030; utilizarea, în următorii 20 de ani, a unei
noi proceduri de actualizare a valorii punctului de pensie, ţinând cont în principal de rata inflaţiei şi în subsidiar de
creşterea reală a salariului mediu brut, iar din anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100%
rata inflaţiei; descurajarea pensionărilor anticipate şi a pensionărilor de invaliditate nejustificate medical.
Stimaţi colegi,
Toate aceste măsuri curajoase trebuiau completate de politici sectoriale precum stabilirea unui nou cadru pentru
pensiile ocupaţionale, creşterea contribuţiei la pilonul II de pensii private, acordarea de facilităţi pentru ocuparea
pieţei muncii, implementarea legii zilierilor şi uceniciei. Toate aceste proiecte au fost fie abandonate, fie întârziate
nepermis în actuala guvernare, fapt ce ne-a adus în situaţia de faţă cu o cifră a şomajului de peste 7%, cu o rată de
ocupare în jur de 60%, cu un sistem în care 1 salariat susţine din contribuţii 1,2 pensionari. Înainte de a aplica măsuri
extreme precum creşterea vârstei de pensionare a femeilor până la 65 de ani, guvernul PSD ar trebui să ţină cont de
pachetul de măsuri de redresare economică promovat de PDL în Parlament, una din cele mai importante măsuri fiind
scăderea CAS cu 5 puncte procentuale atât la angajaţi, cât şi la angajatori. Este nevoie de un consens la nivelul
întregii clase politice pentru un mix de măsuri care să amelioreze situaţia sistemului public de pensii şi a ocupării
pieţei muncii în următorii 10-20 de ani, iar guvernul PSD are datoria să iniţieze aceste discuţii. În lipsa unor
asemenea măsuri active, piaţa forţei de muncă va suferi în continuare, şomajul va creşte exponenţial, iar PSD va fi şi
pe mai departe cel mai şomer guvern al României de după 2000.
Vă mulţumesc!
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Îngheţarea discuţiilor cu FMI anunţă dezastrul economic al guvernării PSD în următorii ani de zile
Stimaţi colegi,
Săptămâna trecută guvernul Ponta a mai dat o dovadă de iresponsabilitate îngheţând discuţiile cu Fondul
Monetar Internaţional şi Comisia Europeană ca urmare a faptului că aceste două instituţii financiare internaţionale au
respins măsurile neserioase propuse de Guvern.
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Astfel, vorbim despre un gest fără precedent făcut de un Guvern al României după semnarea primului Acord cu
FMI din 2009, un gest cinic care are un singur scop: să dea drum liber guvernului în a promova măsuri electorale
iresponsabile exact ca în vremea guvernului Tăriceanu în 2008.
Gestul premierului Ponta ilustrează cu cât dispreţ îi priveşte acesta pe români. Disperat să rămână la putere şi
după alegerile prezidenţiale din noiembrie, Ponta este dispus să sacrifice macrostabilitatea economică a României,
câştigată cu atâtea greutăţi în anii de criză. Această îngheţare a Acordului cu FMI este în fapt aplicarea principiului
„după mine, potopul”, adică lui Ponta nu îi pasă la ce sacrificii vor fi obligaţi românii anii următori atât timp cât prin
pomeni electorale îşi asigură victoria în noiembrie.
Oficial premierul Ponta a invocat lipsa unui acord cu experţii FMI şi ai Comisiei Europene în privinţa reducerii
CAS-ului. Este o nouă minciună marca Ponta. La discuţiile de anul trecut cu FMI, acelaşi Ponta se bătea cu pumnul
în piept că reducerea CAS va avea loc de la 1 iulie anul acesta, pentru că guvernul său va fi capabil să colecteze 1
miliard de euro în plus în primele şase luni ale acestui an pentru a finanţa această măsură.
Rezultatele s-au văzut: colectarea este un dezastru, reforma ANAF este un eşec de proporţii, investiţiile publice
s-au diminuat cu 40% iar locurile de muncă tot nu au apărut. În aceste condiii, numai un inconştient ca Ponta ar da un
semnal extrem de negativ pieţelor internaţionale şi investitorilor străini prin îngheţarea acordului cu FMI, doar pentru
a promite mediului de afaceri o iluzorie reducere a CAS-ului de la 1 octombrie. Asta fără nicio proiecţie bugetară pe
termen mediu, fără a şti dacă măsura este sustenabilă şi în 2015, fără a garanta că introducerea ei nu se va compensa
prin noi taxe şi impozite, de exemplu printr-o creştere a nivelului cotei unice de impozitare de 16%, sau, şi mai grav,
printr-o revenire la sistemul socialist de impozitare progresivă a veniturilor.
Stimaţi colegi,
PDL nu are nimic împotriva reducerii fiscalităţii piaţa forţei de muncă, lucru susţinut şi în discuţiile pe care
PDL, alături de PNL, le-au purtat cu experţii FMI şi ai Comisiei Europene. Dimpotrivă, o cerem apăsat de 2 ani de
zile, am cerut-o inclusiv prin proiecte legislative în Parlament. Tot noi am fost cei care a criticat guvernul pentru
creşterea unilaterală a salariului minim fără diminuarea concomitentă a CAS-ului pentru că doar aşa mediul de
afaceri nu ar fi fost împovărat şi mai mult şi s-ar fi creat şi premisele creşterii colectării de venituri la bugetul de stat.
Doar că, aşa cum a fost anunţată de premierul Ponta, reducerea CAS de la 1 octombrie este o farsă, un cadou otrăvit
oferit mediului de afaceri cu fix o lună înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale. Aşa cum a fost prezentată
acum, această măsură riscă să arunce economia în aer şi singura salvare să fie anul viitor introducerea a zeci de noi
taxe care vor copleşi şi mai mult mediul de afaceri şi economia în ansamblu.
Vă mulţumesc!
Deputat
Claudia Boghicevici
***
O primă măsură de campanie electorală – Guvernul Ponta anunţă reducerea CAS ca măsură asumată de
Guvern începând cu 1 octombrie, nu cu 1 iulie 2014
Stimaţi colegi,
În aceaste zile, o misiune a Fondului Monetar Internaţional a fost prezentă la Bucureşti pentru a treia evaluare a
acordului stand-by, cea mai importantă temă de pe agenda discuţiilor cu autorităţiile vizând posibilitatea reducerii
CAS cu 5 puncte procentuale de la jumătatea anului.
În urma încheierii discuţiilor, premierul Victor Ponta a declarat joi seara că de la 1 octombrie contribuţiile de
asigurări sociale vor fi reduse la angajator cu cinci puncte procentuale, cu un impact bugetar de 850 milioane lei, fără
majorarea deficitului bugetar, şeful Executivului precizând însă că măsura nu are acordul FMI, ci este asumată de
Guvern.
În declaraţia susţinută, a explicat faptul că Guvernul va continua să pună în aplicare modelul economic pe care
l-a avut în vedere în cei doi ani de mandat, în care creşterea economică, dezvoltarea de noi locuri de muncă sunt
prioritare.
Stimaţi colegi,
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Actuala politica fiscală a Guvernului este pregătită doar cu gândul la campania electorală din toamna acestui an
şi că imediat după alegerile prezidenţiale, la adoptarea noului buget pentru anul 2015, va exploda o furtună fiscală.
În aceşti doi ani, am văzut faptul că Guvernul a introdus mai multe taxe şi impozite pe buzunarul românilor,
decât să creeze locuri de muncă. Mă întreb acum, care vor fi taxele şi impozitele ce Guvernul le va introduce
începând cu anul ce vine pentru a acoperi impactul bugetar de 850 milioane lei pe care reducerea CAS o creează?
PDL consideră că reducerea CAS cu 5 puncte procentuale trebuie să vină la pachet cu alte trei măsuri pentru
a stimula crearea de noi locuri de muncă.
Pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite şi pentru a diminua evaziunea fiscala din
munca la negru trebuie să reducem CAS cu 5 puncte procentuale la angajator, în paralel cu alte trei măsuri la pachet:
-plafonarea bazei de calcul a tuturor contribuţiilor sociale la 3 salarii medii pe economie
-reducerea
bazei
impozabile
pentru
salariile
mici
cu
deducerea
personală
-extinderea scutirii de impozit a profitului reinvestit.
Vă mulţumesc.
Deputat
Stoica Ştefan - Bucur
***
Cer Premierului Ponta şi PSD-ului să garanteze public că nicio taxă nouă nu va fi introdusă, iar cele existente
nu se vor majora în anul 2015 după diminuarea CAS de la 1 octombrie 2014
Stimaţi colegi,
Susţin diminuarea CAS fără nicio altă taxă majorată sau nou introdusă în anii 2014 şi 2015. Îi cer Premierului
Ponta să garanteze acest lucru. El vorbeşte doar despre anul 2014. Nimic de anul 2015.
Impozitarea muncii este cea mai importantă povară cu care se confruntă întreprinzătorii. CAS trebuie diminuat
cu o fundamentare bugetară sănătoasă
Politica fiscală a Guvernului este pregătită pe genunchi, cu ochii aţintiţi doar spre alegerile din toamnă. Capcana
diminuării CAS pe care ne-o propune Ponta fără o justă pregătire este bomba cu efect întârziat.
Guvernul ne spune să dormim liniştiţi fiindcă are acoperire pentru ultimele 3 luni din acest an, adică în plină
campanie electorală, dar nu spune nimic despre anul următor. De ce? E liniştea electorală cumpărată cu minciuna,
înainte de furtuna fiscală care va exploda la adoptarea noului buget pentru anul 2015, imediat după alegerile
prezidenţiale. Bănuiesc şi avertizez că guvernarea de stânga, cuplul PP: Ponta-Petrescu, vrea să omoare cota unică de
16% şi să introducă impozitarea progresivă, de la 16% în sus, invocând nevoia de a echilibra veniturile şi
cheltuielile.
CAS este o problemă sensibilă şi vitală pentru nivelul de trai al românilor de azi şi de mâine:
 pe de o parte, ne arată cu cât rămâne un angajat din salariul său după plata CAS şi, mai ales, cât plăteşte
angajatorul pentru el;
 pe de altă parte, ce pensie vom avea în viitor.
Realitatea de la care pornim este că salariile în România sunt mici, aproape cele mai mici din UE, iar costurile cu
forţa de muncă sunt mari. În ultimii 25 de ani, numărul de salariaţi s-a înjumătăţit, iar cel al pensionarilor aproape s-a
dublat. Presiunile pe buget sunt mari, iar locurile de muncă nou create sunt insuficiente.
Trăim, aşadar, un dublu paradox fiscal românesc:
 salarii mici cu taxe mari: povara fiscală pe muncă de 44,5% ne aşează pe locul 7 în UE, una dintre cele mai
mari din UE.
 taxe mari cu încasări bugetare mici: încasările României din CAS raportate la PIB sunt cu aproape jumătate
mai mici decât media europeană. Noi încasăm CAS vreo 9% din PIB, iar Europa cam 13% din PIB. Avem evaziune
mare şi pe salariile mici şi pe salariile mari. Mulţi sunt încadraţi cu salariul minim, în realitate însă primesc mai mult
în mână. De ce? Pentru un salariu minim brut de 850 lei, angajatul primeşte în mână doar 630 lei, iar angajatorul
plăteşte 1046 lei. La 1 iulie salariul minim creşte la 900 lei, astfel că salariatul primeşte în mână cam 670 lei, iar
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angajatorul plăteşte 1150 lei. Mulţi alţii cu salarii foarte mari nu le trec pe cartea de munca sau îşi creează PFA-uri ca
să nu plătească taxele prea mari pe muncă.
Pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite şi pentru a diminua evaziunea fiscală din munca la
negru trebuie să reducem CAS cu 5 puncte procentuale la angajator în paralel cu alte trei măsuri la pachet:
 plafonarea bazei de calcul a tuturor contribuţiilor sociale la 3 salarii medii pe economie;
 reducerea bazei impozabile pentru salariile mici cu deducerea personală;
 extinderea scutirii de impozit a profitului reinvestit.
Acest pachet de măsuri ar duce la creşterea conformării fiscale şi ar aduce în economia albă şi salariile mici şi
pe cele mari. Echilibrele bugetare mai pot fi obţinute prin alte două căi:
 creşterea eficienţei cheltuielilor publice (prin OUG 8/2014 şi OUG 27/2014 se alocă banii netransparent,
politic, prin ordin de ministru; ministrul Dragnea finanţează direct primăriile care joacă bine la alegeri);
 îmbunătăţirea colectării veniturilor (de pildă, prin diminuarea evaziunii din TVA care se ridică la 10 mld.
euro anual şi prin introducerea cardului electronic de sănătate a cărui amânare de doi ani nu rezolvă frauda de
aproape o jumătate de mld. euro din decontări abuzive de bani publici pentru sănătate).
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
În România nu mai e loc de români în afaceri
Stimaţi colegi,
România nu se poate dezvolta prin scheme de asistenţă socială croite pur electoral, fără o strategie naţională de
energie, cu decizii anti-economice care duc la dezindustrializarea agresivă a României de ani de zile şi cu fiscalitatea
haotică de stânga care a ajuns să taxeze echipamentele de producţie prin impozitul nou introdus în acest an pe
clădirile speciale.
Aude cineva de la Guvern şi Parlament că locurile de muncă sunt adevărata soluţie pentru bunăstare?
Aude cineva că în ultimii 25 de ani numărul de salariaţi s-a înjumătăţit, iar cel al pensionarilor aproape s-a
dublat? Aude cineva că vom avea încă 6000 de şomeri români de la 15 iulie, după ce alţi 4000 au fost deja
disponibilizaţi în industria chimică privată şi că vor muri industriile colaterale pe orizontală?
Aude cineva că întârzierile la plata taxelor firmelor sunt penalizate, dar datoriile statului neonorate către firme
întârzie cu lunile, uneori cu anii fără nicio penalitate?
Aude cineva că investitorii români care aşteaptă să-şi recupereze banii de la stat până la sufocare ajung să îşi
cesioneze creanţele sau să-şi vândă firmele, iar sumele sunt recuperate apoi rapid?
Aude cineva că proprietarii români care îşi aşteaptă despăgubirile de la statul român cu anii nu le primesc şi
după ce îşi vând drepturile litigioase sunt recuperate în timp record?
Aude cineva că lobby-ul importatorilor împletiţi cu politicienii slabi omoară fabricile româneşti?
Aude cineva că România are nevoie urgentă de o strategie naţională energetică şi de reindustrializare
accelerată? Aude cineva că în instituţiile publice nu mai e loc de profesionişti autentici din cauza imposturii şi a
politizării? Aude cineva că în România nu mai e loc de români în afaceri?
Cei mai bogaţi americani sau europeni care creează zeci de mii de locuri de muncă sunt eroi naţionali, la noi
sunt percepuţi ca hoţi. Aude cineva?
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
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Jocul anti-democraţie al PSD, pericolul real şi palpabil pentru România
„PSD ştie să ţină puterea!”, „PSD are structuri!”, „PSD ştie cum să obţină voturi!”. Acestea sunt afirmaţiile
pe care analiştii scenei politice actuale le aduc în lungile dezbateri publice, fără însă să-şi pună întrebarea: care sunt
costurile? Ce plătim noi, toţi românii, pentru excelenta abilitate a socialiştilor de a manevra mase, de a spăla creiere,
de a crea fan-cluburi? Costul este însăşi democraţia. Acea democraţie pe care o clamam în 1989, aceeaşi democraţie
în numele căreia s-a murit, s-a luptat, s-a ieşit în stradă. Nu mai vedem polemică, nu mai vedem principii, vedem o
goană disperată de a aduce voturi cu orice preţ, călcând peste cadavre, inclusiv peste cadavrul unei societăţi care
reacţionează tot mai greu, care s-a săturat, care nu mai crede decât în valoarea pomenii electorale, oferită cu prea
multă generozitate şi cu prea puţin discernământ din avutul public.
Democraţia, în România, moare în fiecare zi. Rămâne un spectacol grotesc, dus pe televiziuni – kamikaze,
rămâne o nesfârşită luptă la gioale. Unde este interesul naţional? Unde sunt proiectele de ţară? Unde a rămas
dezbaterea? Ce resurse morale şi ce principii trebuie să găsească întreaga clasă politică să mişte conştiinţe, când
contraofensiva se face cu cele mai josnice mijloace existente?
PSD ştie, într-adevăr să ţină puterea. Ştie, într-adevăr, să transforme oamenii liberi în oameni aserviţi. PSD a
învăţat, de 20 de ani, ce înseamnă valoarea pachetului electoral în faţa ideii. PSD şi-a aservit atât de mult instituţiile
de stat, încât le-a transformat în arme de luptă împotriva oricărui adversar şi împotriva oricărui cetăţean care
îndrăzneşte să gândească cu mintea lui. PSD este astăzi, mai mult decât oricând, pericolul real şi palpabil pentru
democraţia din România. Este o gaşcă ce nu-şi doreşte reformă, nu-şi doreşte prosperitate, nu-şi doreşte bunăstare
economică şi performanţă în instituţii şi în justiţie, ci îşi doreşte puterea. Setea nestăpânită pentru putere se traduce în
dezastru, în neîncredere, în teamă. Cetăţenii români sunt sub jugul puterii. Au uitat să mai pretindă, au uitat să mai
critice, au uitat să mai fie vigilenţi. Dar simt că se afundă, în fiecare zi, în mocirlă. Nu este mocirla lor, este mocirla
unor politicieni care nu ştiu şi nu pot să trăiască în democraţie. Prin urmare, PSD are structuri şi ştie să aducă voturi
pentru că stăpâneşte aproape la perfecţie arma presiunii. Oare până când?
Deputat
Iulian Vladu
***
Mihai Eminescu
Pe 15 iunie 1889, marele nostru poet Mihai Eminescu se stingea din viaţă, la vârsta de doar 39 ani, anul
acesta împlinindu-se 125 de ani de la trecerea în nefiinţă a acestuia.
Mihai Eminescu a fost considerat cea mai importantă voce poetică din literatura româna, fiind totodata un
mare poet, prozator, dramaturg şi jurnalist.
Acesta a publicat primul său poem la vârsta de 16 ani. Una dintre cele mai celebre poezii ale acestuia este
« Luceafarul », considerat cel mai lung poem de dragoste.
Anul acesta Biserica Ortodoxa Româna cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel a oficiat duminică
15 iunie, o slujbă de pomenire la mormântul poetului din cimitirul Bellu şi totodata o slujbă şi la Catedrala
Patriarhală, la finalul Sfintei Leturghii, dupa cum reiese din comunicatul Patriarhiei.
Cel mai mare poet al românilor a fost şi va fi întotdeauna în sufletele noastre, deoarece « Luceafarul » nostru
nu se va « stinge » niciodată.
Deputat
George Ionescu
***
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Eficientizarea companiilor publice compromisă de PSD
Domnule Preşedinte.
Stimaţi Colegi.
În anul 2011, Guvernul PDL a promovat şi susţinut Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 care a avut menirea de a
schimba ceea ce nu se făcuse până atunci, din decembrie 1989, în 22 de ani de tranziţie şi ezitări, şi anume
introducere managementului corporatist în companiile publice în care statul este acţionar majoritar. Cine mai putea
spune că în companiile de stat nu se făcea risipă, nu se cumpărau limuzine şi se dădau prime grase, în condiţiile în
care companiile erau cu un picior în groapă din perspectiva parametrilor economici? Ordonanţa 109 avea tocmai
rostul de a introduce principiile business-ului corporatist în companiile de stat, în care salariile mari şi primele
angajaţilor să fie doar rezultatul profitabilităţii acestora.
Cine şi-ar fi putut imagina că PSD va agrea o astfel de abordare a economiei româneşti? Cine? La numai câteva
zile după ce s-au instalat la guvernare, în primăvara anului 2012, au schimbat tot managementul privat al companiilor
de stat cu lipitorii de afişe roşii ai PSD sau cu sponsorii grei ai socialiştilor. PSD-ului nu i-a scăpat nimic! Şi toate
acestea s-au văzut în performanţele companiilor în care OUG 109/2011 începuse să-şi producă efectele, adică să ducă
acele companii către profitabilitate.
Nici nu mai ştiu de câte ori am atras atenţia asupra planului bine orchestrat al PSD de a acapara totul, instituţii
publice sau conducerea companiilor de stat. Din păcate, ori de câte ori am tras un semnal de alarmă realitatea mi-a
confirmat toate temerile!
Campionul în materie este, de departe, domnul Dan Şova. După ce a decapitat după bunul plac, fără analize
privind performanţa, fără evaluări, fără argumente, toate conducerile companiilor din subordinea Ministerului
Transporturilor, când a ajuns la conducerea CFR Marfă a gândit că OUG 109/2011 trebuie desfiinţată, pentru că acest
act normativ dă prea multe dureri de cap PSD-ului, care vrea să-şi pună membri de partid în funcţii de conducere.
Sunt tare curios dacă Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială vor închide ochii la
această intenţie, având în vedere că toate companiile pe care le-a atins Dan Şova stau să se prăbuşească. Ce va urma
oare? E simplu de anticipat! Deja domnul Niţă, care patronează indirect sectorul energetic aşteaptă cu nerăbdare ca
OUG 109 să fie demolată, pentru a-şi pune acoliţii în vârful companiilor din acest sector.
Stimaţi colegi. Victor Ponta şi PSD nu ratează nici o zi, nici o săptămână, ca să ne demonstreze că ei sunt
capabili să demoleze toate reformele făcute în România de către români. Numai gândul că Victor Ponta se pregăteşte
de campania pentru prezidenţiale îmi dă fiori! Victor Ponta a făcut deja un rău imens românilor, guvernând împotriva
intereselor lor şi împotriva intereselor României. Anticipez încă de pe acum care va fi sloganul său în campania din
toamnă: „Continuă cu Victor Ponta! Nedreptate până la capăt!”
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
A fost o dată ca-n poveşti
A fost în România......
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Zilele trecute am comemorat 24 de ani de la tragicele evenimente din 13-15 iunie 1990 când, cu acordul
preşedintelui şi al guvernului , s-a încercat nu doar oprirea violentă a unei manifestaţii civice, ci s-a dorit chiar
distrugerea democraţiei şi uciderea societăţii civile româneşti.
Stimaţi colegi,
Manifestaţia din Piaţa Universităţii din primăvara anului 1990 a fost momentul de naştere al democraţiei din
România.
Acolo, în Piaţa Universităţii, s-a născut societatea civilă românească. Acolo s-a conştientizat importanţa unei
societăţi civile cu adevărat libere pentru prezentul şi viitorul unei ţări democratice. De aceea şi nu din alt motiv cei
din Piaţa Universităţii au respins politizarea Pieţei, anexarea ei de către vreuna din forţele politice ale momentului.
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Acolo, în Piaţa Universităţii, prin Liga Studenţilor, s-a născut adevăratul sindicalism- conştiinţa unei bresle sau
a unei comunităţi de interese că doar împreună puteau obţine drepturi concrete pentru interesele acelei comunităţi.
Acolo, în Piaţa Universităţii, în zona liberă de neocomunism, s-a născut şi presa liberă. Acolo au primit ca
lecţie de viaţă mulţi jurnalişti învăţătura că jurnalistul fie este "câinele de pază" al democraţiei, fie nu există.
Acolo, în Piaţa Universităţii, oamenii au învăţat prima lecţie a democraţiei liberale- nu Statul, nu Guvernul, nu
partidul, ci individul, persoana umană, are valoare şi putere de decizie.
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Acel moment fondator pentru România liberă şi democratică a fost supus unei campanii de injurii şi mistificări.
Manifestanţii au fost făcuţi "golani", "huligani", "fascişti", "extremişti", "legionari". Fosta mass-media comunistă,
trecută în subordinea regimului fesenist, a folosit toate instrumentele de influenţă şi manipulare pentru a încerca să
compromită Piaţa Universităţii şi să împiedice ca mesajul Pieţei Universităţii să ajungă la urechile şi minţile
românilor.
Mai grav, în zilele de 13-15 iunie 1990, Ion Iliescu şi guvernul fesenist, îmbătaţi de victoria electorală obţinută
la pseudo-alegerile din Duminica Orbului, au încercat să distrugă opoziţia.
Folosind instigatori din fosta securitate, forţele de miliţie, mass-media loială lor şi manipulând forţa brută a
minerilor şi muncitorilor, Ion Iliescu şi guvernanţii din acel moment au regizat un masacru.
S-a încercat lichidarea nu doar a societăţii civile, ci şi a partidelor istorice şi a întregii opoziţii democratice.
Dacă în acest context “golan” înseamnă să lupţi pentru o Românie liberă, democratică si fara tarele
comunismului, atunci si eu mă declar un deputat “golan”.
Stimaţi colegi,
În acele zile de infern, de 13-15 iunie, numărul celor ucişi pentru vina de a fi vrut să fie cu adevărat liberi
depăşeşte cu mult cifra oficială de 6 morţi. Mărturie stă cimitirul din Străuleşti, unde au fost îngropaţi, fără nume,
sutele de dispăruţi în acele zile infernale.
Aceştia alături de cei căzuţi la revoluţie sunt temelia de jerfă pe care s-a construit România liberă, România în
care avem posibilitatea şi obligaţia să construim un viitor mai bun pentru copiii noştri.
Închei prin a vă invita la un moment de reculegere pentru aceşti eroi prea repede uitaţi.
Vă mulţumesc,
Deputat
Dan Cristian Popescu
***
Negocierile Guvernului Ponta cu delegaţia FMI- cronica unui eşec
O misiune a Fondului Monetar Internaţional a fost prezentă săptămâna trecută la Bucureşti pentru a treia
evaluare a acordului stand-by, cea mai importantă temă de pe agenda discuţiilor cu autorităţiile vizând posibilitatea
reducerii CAS cu 5 puncte procentuale începând cu data de 1 iulie 2014.
Reprezentanţii finanţatorilor internaţionali au purtat negocieri cu guvernul, principalele ministere, patronate şi
sindicate. FMI a analizat în principal execuţia bugetară din primele cinci luni ale anului, precum şi perspectivele
privind creşterea economică şi încasările la buget. La finele lunii martie, Consiliul Director al FMI a aprobat prima şi
a doua evaluare a acordului preventiv încheiat anul trecut cu România, punând la dispoziţia statului două tranşe
cumulând 436,3 milioane de euro (389,4 milioane DST). Suma totală disponibilă României prin acordul de împrumut
a urcat astfel la 654,4 milioane de euro (584,1 milioane DST). Consiliul Director al FMI a aprobat o cerere a
autorităţilor române pentru adăugarea unei evaluări în funcţie de situaţia la sfârşitul lunii iunie a acestui an. Evaluarea
suplimentară coincide cu rectificarea bugetară de la mijlocul anului 2014.
Negocierile cu delegaţia FMI s-au incheiat cu un eşec pentru guvernanţi. Guvernul Ponta a dat dovadă, încă o
dată de lipsă de responsabilitate şi competenţă deoarece în cadrul negocierilor cu FMI, guvernul nu a fost pregătit să
convingă această instituţie că este în stare să gestioneze măsura fiscală mult promisă în campania electorală de la
europarlamentare, şi anume reducerea CAS cu 5%. Mai ales, că în urmă cu câteva săptămâni, Guvernul Ponta se
lăuda că din punctul de vedere al necesităţii implementării reducerii CAS cu 5% şi al efectului asupra mediului de
afaceri există un consens cu instituţiile internaţionale şi că subiectul privind modul în care va fi susţinută în execuţia
bugetară această măsură este un subiect asupra căruia FMI îşi va exprima poziţia în cadrul negocierilor.
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În urma discuţiilor cu delegaţia FMI, decizia guvernului Ponta de a reduce CAS cu 5% se amână de la 1 iulie
2014 la 1 octombrie 2014, deşi Ministrul de Finanţe, Ioana Popescu afirma că acest lucru este obiectivul numărul unu
al guvernului. Ulterior, acelaşi ministru a justificat decizia de amânare a aplicării acestei măsuri pentru a se evita
ratarea ţintei de deficit bugetar convenită cu FMI. De cealaltă parte, motivul principal invocat de către delegaţia FMI
de a nu fi de acord cu introducerea acestei măsuri, îl constituie colectarea deficitară a veniturilor pe anul 2014. În
luna mai a anului 2014, Guvernul Ponta a reuşit contraperformanţa, greu de egalat, de a încasa mai puţini bani după
introducerea taxei pe stâlp şi a taxei de 7 eurocenţi, comparativ cu luna mai dina nul 2014.
Ministrul de Finanţe a omis cu bună ştiinţă să spună românilor faptul că pentru a putea atinge ţinta de deficit
bugetar convenită cu FMI pe primul trimestru al anului 2014. Guvernul României a tăiat investiţii majore în valoare
de 4,5 milirade lei, punând în pericol sute de mii de locuri de muncă din sectorul privat. Una din principalele
probleme cu care se confruntă populaţia ţării o reprezintă găsirea unui loc de muncă. Măsura de reducere a CAS este
cerută mai ales de mediul de afaceri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă.
Este evidentă lipsa de asumare a responsabilităţii premierului Ponta în luarea măsurii de reducere a CAS cu
5%. Tocmai de aceea , pentru a ieşi cumva din această situaţie, premierul a anunţat că va aproba reducerea CAS cu
5% printr-un proiect de lege pe care are „intenţia’’ să-l trimită cât mai repede spre adoptare Parlamentului. Un proiect
de lege cu un scop electoral, având în vedere faptul că se apropie campania electorală pentru alegerile prezidenţiale.
În Parlament acest proiect de lege va fi blocat, la cerere bineînţeles, de majoritatea aflată la putere şi loială
premierului. Astfel, Victor Ponta se va apăra atât în faţa electoratului dând vina pe Parlament, cât şi în faţa FMI
căruia îi va expica că s-a străduit, dar a fost împiedicat de către Parlament să adopte această măsură.
Atunci când nu-şi asumă responsabilitatea, premierul Victor Ponta se ascunde în spatele Parlamentului. Tot la
fel a procedat şi în cazul anulării datoriilor României către Rompetrol, introducerii impozitului forfetar, reducerii
plăţilor în numerar. Dacă în urma aplicării măsurii de reducere a CAS cu 5 %,va fi afectată stabilitatea financiară a
României, Victor Ponta va pasa Parlamentului responsabilitatea acestei decizii.
PDL a propus încă din anul 2013 printr-o iniţiativă legislativă înaintată la Parlament reducerea CAS cu 5%
concomitent cu majorarea impozitării de la 16% la 30% a veniturilor strînse la bugetul statului prin depistarea şi
reducerea evaziunii fiscale. Guvernul Ponta a ignorat această propunere, care dacă ar fi fost adoptată ar fi lovit în
clientela de partid a PSD şi a aliaţilor săi, clientelă care astăzi profită din plin de sustragerea de la plata impozitelor şi
taxelor datorate statului român.
Orice stat democratic este guvernat doar pe baza bugetului de stat şi al asigurărilor sociale aprobat de către
Parlament. Eşecul negocierior cu delegaţia FMI demonstrează încă o dată faptul că Guvernul Ponta este incapabil să
gestioneze veniturile ţării, fiind obligat să ia măsuri pompieristice, care au dus la o lipsă totală de predictibilitate a
politicii fiscale.Guvernul Ponta nu îşi poate acoperi incompetenţa şi lipsa de voinţă politică în a sprijini mediul de
afaceri. Guvernul Ponta nu are capacitatea de a construi politici publice coerente, care să ţintească spre dezvoltarea
economică pe termen lung. Politica fiscală a guvernului Ponta este pregătită pe genunchi, cu ochii aţintiţi spre
alegerile prezidenţiale. Amânarea diminuării CAS cu 5% de la 1 iulie 2014 la 1 octombrie 2014 este o fumigenă
electorală cu efect întîrziat.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Ce au adus 2 ani de guvernare PSD în Educaţie
Stimate Domnule Preşedinte,
Stimaţi Colegi,
În martie 2014, începeam una din declaraţiile mele politice readucând în atenţia colegilor parlamentari unul din
crezurile mele şi anume că Educaţia rămâne bunul cel mai de preţ al unui stat. Am continuat ideea mea făcând
referire cu tristeţe la rezultatele elevilor români la examene, la rata abandonului şcolar, la rata şomajului în rândul
tinerilor absolvenţi, la nenumăratele acte de violenţă din şcoli, inclusiv cele desfăşurate sub ochii cadrelor didactice
resemnate, la numărul dramatic de mare al cazurilor de eleve minore care rămân însărcinate, la numărul scăzut al
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copiilor romi care termină o şcoală, considerând, la acea dată, că toate aceste aspecte ne arată că nu suntem pe un
drum bun şi ar trebui să constituie factori care să ne împiedice să luam orice măsură care ar putea îngrădi în vreun fel
accesul la educaţie.
Mă simt acum datoare să completez această radiografie a stării învăţământului românesc şi cu alte aspecte care
nu pot fi ignorate, idei care au apărut pe buzele guvernanţilor, într-o formă sau alta, în cei doi ani de guvernare PSD,
şi care au fost cu bună ştiinţă amânate sau tratate cu superficialitate:
- încurajarea politizării şcolilor şi universităţilor. Deşi depolitizarea a fost una din temele tratate de Ministrul
Educaţiei, Remus Pricopie, în dialogul cu presa şi parlamentarii, nici până astăzi, în doi ani de guvernare, nu s-au
organziat concursuri pentru ocuparea posturilor de directori de şcoli. Nu trebuie să uităm nici de OUG nr.92/2012
prin care este scoasa din LEN nr.1/2011 incompatibilitatea rector-parlamentar;
- lipsa finanţării pentru cele 1400 de obiective de investiţii din unităţile de învăţământ. Aici putem pur şi
simplu menţiona nerespectarea LEN nr.1/2011 prin nealocarea a 6% din PIB pentru Educaţie ceea a dus la o
subfinanţare distrugătoare pentru sistemul de învăţământ. Una din cele mai grave consecinţe ale acestei subfinanţări
fiind numărul îngrijorător de mare de şcoli neautorizate sanitar la fiecare început de an şcolar;
- amânarea punerii în aplicare a prevederilor legale privind contul pentru educaţie permanentă, conform alin
(7) al art. 356 din LEN nr.1/2011. Potrivit acestui articol, Statul este obligat să sprijine dreptul la învăţare pe tot
parcursul vieţii prin acordarea echivalentului în lei a 500 de euro;
- respingerea programelor “After School” şi generalizarea cabinetelor psihopedagogice. Cu toate că
programul “After School” a constituit, pe bună dreptate, una din temele predilecte ale candidaţilor în timpul
campaniei pentru algerile parlamentare desfăşurată în 2012 şi în urma căreia PSD a obţinut o generoasă majoritate în
Parlamentul României. Din nou LEN nr.1/2011, care garantează accesul copiilor la educaţie, nu este respectată, aşa
cum nu este respectat nici dreptul la muncă a părinţilor;
- anularea prevederilor prin care clasa a IX-a ar fi trecut la învăţământul gimnazial începând cu anul 2016.
Această măsură aruncă la coş o Lege a Educaţiei care reface şcoala profesională românească şi, astfel, creează o
importantă pârghie în combaterea abandonului şcolar. Să nu uităm nici de ratarea de către Romania a ţintei privind
abandonul şcolar în 2014;
- nerespectarea promisiunilor făcute de Ministrul delegat pentru învăţământul superior, Mihnea Costoiu, către
asociaţiile studenţeşti: reformarea modului de alocare a burselor sociale şi propunerea de soluţii pentru creşterea
fondului alocat pentru burse, adoptarea unui act normativ care să facă centrele de consiliere şi orientare în carieră
funcţionale şi adoptarea unui plan financiar multianual pentru educaţie;
- menţinerea discriminării pentru 22.000 de educatori şi învăţători care aşteaptă să le fie echivalate
competenţele şi să devină profesori în învăţământul preşcolar şi primar, profesori de instruire practică sau profesor
antrenor (conform art. 248, alin (3) şi (4) din LEN nr.1/2011;
- neutralizarea ideilor de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a progreamelor de studii. În acest sens,
s-a eliminat legătura dintre finanţarea unei universităţi şi locul programelor ei de studii în ierarhizare;
- USL a promis în campania electorală că va asigura o alimentaţie sănătoasă în şcoli. Cu toate acestea
Guvernul Ponta a dat un aviz negativ iniţiativei legislative propuse de PDL – „Masă la şcoală” pentru asigurarea
unei alimentaţii sănătoase şi diversificate în şcoli prin înlocuirea programului „Cornul şi laptele”;
- USL a promis creearea 1 milion de locuri de muncă însă Guvernul nu a prins în Legea Bugetului de Stat pe
2014 o sumă pentru co-finanţarea Programului Garanţia pentru tineri, prin Fondul Social European, în urma căruia
România ar fi putut beneficia, pentru crearea de locuri de muncă în rândul tinerilor, de 400 de milioane de euro.
M-am străduit, ca în acest simplu rezumat al celor mai neprietenoase masuri pentru sistemul de educatie, să nu
vorbesc de lucruri generale ci să punctez concret aspectele care fac ca sistemul de învăţământ românesc să nu mai
funcţionează corect şi sănătos. Cu toate acestea, nu pot să nu uit de sfidătorul slogan Dreptate până la capăt care
începe să scoată în stradă profesori discriminaţi, studenţi în pragul abandonului studiilor, părinţi depăşiţi de realitatea
economică care le falimentează familiile. Nu ezit, Stimaţi Colegi, să vă solicit, din nou, sprijinul în luarea unor
măsuri corecte care să salveze Educaţia de dezastrul la care s-a lucrat, minuţios, cu complicitatea chiar a unor colegi
din învăţământ, timp de 2 ani, la cel mai înalt nivel.
Vă mulţumesc.
Deputat
Sanda-Maria Ardeleanu
***
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Dubla taxare a certificatelor verzi – o afacere ANRE-ENEL
Săptămîna trecută ne-a arătat cum corupţia ne afectează în mod direct pe toţi. Cazul ANRE-ENEL a
demonstrat că avem nevoie de un mai mare sprijin pentru consumatori în ceea ce priveşte aceste servicii publice.
Energia, valoarea facturii de fapt, este evident o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi, iar o instituţie care ar
trebui să reglementeze, dar care este captivă diferitelor interese, trebuie urgent reformată. După ce că preţurile la
energie au crescut în ultimii ani, acum avem şi taxa pe stâlp care va fi plătită tot de fiecare consumator în parte.
ANRE stabileşte cotele anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, estimate şi realizate pe baza cantităţilor
estimate şi realizate de energie electrică din surse regenerabile şi a consumului final la nivel naţional.
Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze un număr de certificate verzi echivalent cu
produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie a certificatelor verzi pentru anul respectiv şi cantitatea de
energie electrică furnizată consumatorilor finali.
Cotele anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi sunt stabilite şi publicate de către ANRE, iar cadrul de
tranzacţionare este asigurat de operatorul pieţei de energie electrică, care stabileşte şi publică preţul mediu ponderat
de achiziţie al acestora. În anul 2012, după apariţia Legii 134/2012 mai mulţi furnizori de energie electrică care
operează în România au evidenţiat separat în factura de energie electrică valoarea certificatelor verzi, dar au omis să
le scadă din tarifele pentru energia electrică.Astfel, apare o dublă facturare către toţi consumatorii de energie electrică
din România. ANRE ajunge la concluzia că operatorii de furnizare a energiei electrice trebuie să suporte o penalizare
de 4,75%, echivalentul a 15 mil RON. Această penalizare constă practic în reducerea tarifelor către consumatorii de
energie electrică din piaţa reglementată cu echivalentul a 125 mil RON. La solicitarea celor prinşi cu mâna în
buzunarul românilor, ANRE acceptă eşalonarea plăţii celor 125 mil RON în mai multe tranşe anuale, prima tranşă
fiind stabilită pentru anul 2013 la aproximativ 50 mil RON, adică 1,3% în loc de 4,75%, urmând ca procesul să
continue până la recuperarea întregii sume plătită de două ori de către români.Escrocheria este scoasă la lumină de
către dosarul penal instrumentat de către DNA vicepreşedintelui ANRE, Claudiu Dumbrăvanu, în ceea ce priveşte
fapte penale, dosar în care mai sunt implicaţi şi un reprezentant al ENEL, precum şi un acţionar al SC Electroalfa
Internaţional Botoşani. Ne punem întrebarea de ce ANRE nu a comunicat public nici o informaţie în momentul în
care a descoperit acest furt şi în baza cărui mandat a decis să eşaloneze prejudiciul descoperit ? Nu este posibil ca
Guvernul României să nu cunoască nici până în acest moment care sunt operatorii de furnizare care au facturat în
anul 2012 de două ori contravaloarea certificatelor verzi către operatorii casnici.
Premierul Victor Ponta a comentat reţinerea vicepreşedintele ANRE Claudiu Dumbrăveanu, acuzat de luare de
mită, precizând că atât timp cât legea a fost încălcată, iar facturile au fost “încărcate” trebuie să existe o răspundere
personală a celor care se fac vinovaţi.
Cât despre posibilitatea ca oamenii să îşi recupereze banii pierduţi, premierul a afirmat că vor fi luate toate
măsurile după ce se constată din punct de vedere legal care este situaţia.
Grupurile parlamentare ale PDL şi PNL din Camera Deputaţilor au hotărât în temeiul prevederilor art. 64 alin.
(4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 73 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, înfiinţarea unei
comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei,
companiile de distribuţie a energiei electrice şi companiile de furnizare a energiei electrice au respectat legislaţia din
România.
Comisia de anchetă va analiza verificarea întregii activităţi a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul
Energiei în perioada 2011-2014, în ceea ce priveşte reglementarea modului de facturare către consumatorii de energie
electrică a certificatelor verzi, precum şi verificarea modului în care au fost recuperate prejudiciile de la toţi operatorii
din domeniul energiei, în ceea ce priveşte facturarea de două ori, în anul 2012, a contravalorii certificatelor verzi, către
consumatorii de energie electrică din piaţa reglementată de energie electrică.
Această taxă aberantă trebuie eliminată, deoarece creează prejudicii nu doar mediului de afaceri, ci şi tuturor
cetăţenilor care vor avea facturi mai mari la utilităţi. În scopul reducerii facturilor la energie electrică trebuie avut în
vedere şi programul de reabilitare termică prin fonduri europene iniţiat în timpul guvernării PDL. Pentru a putea să-şi
demonstreze utilitatea acest program ar trebui să beneficieze de alocări mai mari din fondurile europene pentru
perioada 2014-2020. Comisia Europeană a recomandat cuplarea măsurilor de reabilitare termică cu cele privind
introducerea contorizării inteligente şi cu cele pentru promovarea surselor de energie verde. Rămâne de văzut dacă
Guvernul Ponta va ţine cont şi va aplica această recomandare în beneficiul cetăţenilor. Deocamdată, în România a
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apărut un nou dosar de corupţie, la nivel înalt, în care sunt implicate instituţii aflate în subordinea Guvernului
României
Deputat
Vasile Gudu
***
Acordul de Parteneriat 2014-2020 – un test pentru România
Acordul de Parteneriat 2014-2020. Cât este de important acest acord pentru România, nici nu mai este cazul să
punem întrebarea. Cât efort depune Guvernul pentru elaborarea noii strategii de atragere a fondurilor puse la
dispoziţie de Uniunea Europeană ţării noastre, este redundant de analizat. Documentul acestui acord ar fi trebuit pus
la dispoziţia Comisiei Europene, în varianta finală, la începutul acestui an. Discuţiile dintre Guvern şi Bruxelles pe
acordul de parteneriat au pus România într-o situaţie stânjenitoare, pentru că am dovedit nepricere, neprofesionalism
şi lipsă de orice competenţă şi seriozitate.
Documentul a fost reîntors de trei ori, rapoartele Comisiei Europene au conţinut de fiecare dată aceleaşi critici
– superficialitate şi incoerenţă. Premierul nu a luat nicio măsură faţă de Ministrul Fondurilor Europene, direct
răspunzător pentru elaborarea acestei strategii. Aşa-zişii experţi pe fonduri europene, care cer să fie plătiţi mai mult
pentru expertiza lor în acest domeniu, nu au fost sancţionaţi în niciun fel pentru erorile din documentele prezentate
Comisiei Europene.
Comisia Europeană a atras atenţia asupra alocărilor dezechilibrate şi neîndeplinirii unor condiţionalităţi, şi
asupra numărului foarte mare de priorităţi de finanţare, care, citez, "comportă riscul devierii de la o folosire a
fondurilor orientată spre performanţă şi a reducerii eficienţei operaţiunilor în sectoarele, teritoriile şi grupurile sociale
vizate".
Sistemul de achiziţii publice din România este ineficient, ne-a transmis Comisia Europeană pentru a nu ştiu
câta oară, iar prevederile legale în domeniu încalcă directivele europene. Avem aşadar licitaţii care fraudează cu bună
ştiinţă fondurile publice şi care permit contracte păguboase pentru statul român. Avem legi în România care nu
permit conflictul de interese si care iată că nu sunt aplicate.
Comisia Europeană atenţionează România şi în cazul ajutoarelor de stat, şi pe bună dreptate. Orice formă de
subvenţie ar trebui condamnată atunci când pune în pericol competiţia pe piaţă. Nu poţi crea favoruri în lipsa unor
condiţii şi criterii bine stabilite, discriminându-i în acest fel pe ceilalţi actori economici care se află în competiţie
directă. Ajutoarele de stat nu vor crea premisele necesare pentru atragerea investiţiilor în România, din contră, iar
orice ajutor de stat este acoperit din alte resurse interne pe care le plăteşte fiecare cetăţean în parte. Dar are
cetăţeanul, plătitor de taxe, dreptul să decidă care sunt ajutoarele de stat pe care Guvernul le poate acorda?
Suntem criticaţi şi pentru modul în care certificatele verzi au fost împărţite în ultimul an. Guvernul a decis
amânarea unui număr de certificate verzi, deşi s-a angajat iniţial să le pună la dispoziţie celor care investesc în acest
sector. Comisia Europeană nu a fost notificată în prealabil, iar cei care au apucat să investească în astfel de proiecte
se văd nevoiţi să dea în judecată statul român, nedreptăţiţi fiind acum în raport cu ceilalţi competitori. Sunt procese
care vor fi câştigate de păgubiţi şi care vor obliga statul român la plata unor daune, acoperite tot de buzunarul
contribuabilului.
Desele schimbări de priorităţi în Masterplanul de Transport, în care nicio autostradă nu are un calendar bine
stabilit, este iar o problemă pe care o ridică Comisia Europeană. Cei care au contribuit la realizarea strategiei s-au
lovit în idei, date şi proiecte, iar rezultatul final a fost unul foarte confuz.
Trebuie să mai primim 3 miliarde de euro, până la sfârşitul anului, din vechiul mandat financiar. Nu avem
proiecte şi pierdem banii. Ne mai aşteaptă încă 40 miliarde de euro pe mandatul bugetar 2014-2020. Nu suntem în
stare să enumerăm câteva priorităţi de finanţare pentru care ne angajăm să atragem banii puşi la dispoziţie. Nu ducem
la capăt reformele stabilite şi nu avem oameni cu expertiză în domeniu care să fie capabili să traseze o legătură clară
între acordul de Parteneriat şi planurile naţionale.
Modul în care Ministerul Fondurilor Europene a tratat acordul de parteneriat este de un ridicol inimaginabil, cu
atât mai mult cu cât refuză să-şi asume erorile din documentele transmise Bruxelles-ului. Acordul a suferit multe
întârzieri, iar la jumătatea anului 2014 actualul Guvern încă nu ştie cum va absorbi, în mod eficient, cele 40 de
miliarde de euro alocate ţării noastre. Ratăm termene după termene în defavoarea noastră. Totodată, vina nu aparţine
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doar Ministerului Fondurilor Europene, cât întregului aparat al Executivului, care de-a lungul acestor doi ani de zile
nu a respectat condiţiile impuse de Comisia Europeană.
Stimaţi guvernanţi, prezenţa domniilor voastre la conducerea ţării este incompatibilă cu revigorarea economiei
româneşti. Guvernul trebuie să pună la punct strategia şi să ţină cont de criticile constructive ale Comisiei Europene!
Altfel, prezenţa la guvernare nu se justifică!
Vă mulţumesc.
Deputat
Gheorghe Udrişte
***
Negocierile cu FMI- un eşec al Guvernului Ponta
Negocierile cu delegaţia FMI s-au încheiat cu un eşec pentru guvernanţi. Guvernul Ponta a dat dovadă, încă o
dată de lipsă de responsabilitae şi competenţă deoarece în cadrul negocierilor cu FMI nu a fost pregătit să convingă
această instituţie că este în stare să gestioneze măsura fiscală mult promisă în campania electorală de la
europarlamentare, şi anume reducerea CAS cu 5%. Mai ales, că în urmă cu câteva săptămâni, Guvernul Ponta se
lăuda că din punctul de vedere al necesităţii implementării reducerii CAS cu 5% şi al efectului asupra mediului de
afaceri există un consens cu instituţiile internaţionale şi că subiectul privind modul în care va fi susţinută în execuţia
bugetară această măsură este un subiect asupra căruia FMI îşi va exprima poziţia în cadrul acestei runde de negocieri.
Decizia guvernului Ponta de a reduce CAS cu 5% se amână de la 1 iulie 2014 la 1 octombrie 2014, deşi Ministrul de
Finanţe, Ioana Popescu afirma că acest lucru este obiectivul numărul unu în cadrul negocierilor cu FMI. Ulterior,
acelaşi ministru a justificat decizia guvernului de amânare a aplicării acestei măsuri pentru a se evita ratarea ţintei de
deficit bugetar convenită cu FMI.
De cealaltă parte, motivul
principal invocat de către delegaţia FMI de a nu fi de acord cu introducerea acestei măsuri, îl constituie colectarea
deficitară a veniturilor pe anul 2014. În luna mai a anului 2014, Guvernul Ponta a reuşit contraperformanţa, greu de
egalat, de a încasa mai puţini bani după introducerea taxei pe stâlp şi a taxei de 7 eurocenţi, comparativ cu luna mai
din anul 2013. Ministrul de Finanţe a omis cu bună ştiinţă să spună românilor faptul că pentru a putea atinge ţinta de
deficit bugetar convenită cu FMI pe primul trimestru al anului 2014 Guvernul României a tăiat investiţii majore în
valoare de 4,5 milirade lei, punând în pericol sute de mii de locuri de muncă din sectorul privat.
Dacă se va continua să se reducă investiţiile, măsura de reducere a CAS nu va mai produce efecte, deoarece
apare posibilitatea ca firmele să intre în faliment, înaintea aprobării acestei măsuri. Rămâne un semn de întrebare ce
se va întâmpla cu bugetul de stat pe anul 2015.
Este posibil ca în momentul întocmirii acestuia, să ne trezim cu noi taxe şi impozite, aşa cum s-a întâmplat şi
în cazul prezentării bugetelor 2013 şi 2014 când au fost introduse peste 35 de noi impozite şi taxe.
PDL a propus încă din anul 2013 printr-o iniţiativă legislativă înaintată la Parlament reducerea CAS cu 5%
concomitent cu majorarea impozitării de la 16% la 30% a veniturilor strînse la bugetul statului prin depistarea şi
reducerea evaziunii fiscale. Guvernul Ponta a ignorat această propunere, care dacă ar fi fost adoptată ar fi lovit în
clientela de partid a PSD şi a aliaţilor săi, clientelă care astăzi profită din plin de sustragerea de la plata impozitelor şi
taxelor datorate statului român.
Pentru a ieşi cumva din această situaţie, premierul a anunţat că va aproba reducerea CAS cu 5% printr-un
proiect de lege pe care are „intenţia’’ să-l trimită cât mai repede spre adoptare Parlamentului.
Un proiect de lege cu un scop evident electoral, având în vedere faptul că se apropie campania electorală pentru
alegerile prezidenţiale. În Parlament acest proiect de lege va fi blocat, la cerere bineînţeles, de majoritatea aflată la
putere şi loială premierului. Astfel, Victor Ponta se va apăra atât în faţa electoratului dând vina pe Parlament, cât şi
în faţa FMI căruia îi va expica că s-a străduit, dar a fost împiedicat de către Parlament să adopte această măsură.
Prin această nouă şmecherie, care are un puternic iz electoral,Victor Ponta, premierul Guvernului României
şi preşedinte al PSD îşi anunţă voalat candidatura la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an.
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Cu siguranţă că Victor Ponta va folosi neaplicarea măsurii reducerii CAS cu 5% de la 1 iulie 2014 în propriul
beneficiu, chiar dacă va fi nevoie să mintă pentru a nu ştiu câta oară atît populaţia ţării, cât şi organismele
internaţionale.
Deputat
Vasile Gudu
***



Interpelări

Adresată: domnului Răzvan Eugen Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie
De către : deputat Cornel Mircea Sămărtinean
Obiectul interpelării : Dubla facturare a contravaloarii certificatelor verzi către consumatorii casnici de
energie electrică din România
Domnule ministru,
Energia, valoarea facturii de fapt, este evident o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi, iar o instituţie
care ar trebui să reglementeze, dar care este captivă diferitelor interese, trebuie urgent reformată. După ce că preţurile
la energie au crescut în ultimii ani, acum avem şi taxa pe stâlp care va fi plătită tot de fiecare consumator în parte.
ANRE stabileşte cotele anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, estimate şi realizate pe baza cantităţilor
estimate şi realizate de energie electrică din surse regenerabile şi a consumului final la nivel naţional.
Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze un număr de certificate verzi echivalent cu
produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie a certificatelor verzi pentru anul respectiv şi cantitatea
de energie electrică furnizată consumatorilor finali. Cotele anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi sunt
stabilite şi publicate de către ANRE, iar cadrul de tranzacţionare este asigurat de operatorul pieţei de energie
electrică, care stabileşte şi publică preţul mediu ponderat de achiziţie al acestora. În anul 2012, după apariţia Legii
134/2012 mai mulţi furnizori de energie electrică care operează în România au evidenţiat separat în factura de
energie electrică valoarea certificatelor verzi, dar au omis să le scadă din tarifele pentru energia electrică.Astfel, apare
o dublă facturare către toţi consumatorii de energie electrică din România. ANRE ajunge la concluzia că operatorii de
furnizare a energiei electrice trebuie să suporte o penalizare de 4,75%, echivalentul a 15 mil RON. Această penalizare
constă practic în reducerea tarifelor către consumatorii de energie electrică din piaţa reglementată cu echivalentul a
125 mil RON. Într-un final,ANRE acceptă eşalonarea plăţii celor 125 mil RON în mai multe tranşe anuale, prima
tranşă fiind stabilită pentru anul 2013 la aproximativ 50 mil RON, adică 1,3% în loc de 4,75%, urmând ca procesul să
continue până la recuperarea întregii sume plătită de două ori de către populaţie.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi următoarele :
1.Care
dintre
operatorii
de
furnizare
a
energiei
electrice
din
România, au facturat în anul 2012 de două ori contravaloarea certificatelor verzi către consumatorii casnici de
energie electrică şi care este valoarea acestora? În ce interval de timp s-a produs această dublă taxare?
2. De ce ANRE nu a comunicat public nici o informaţie în momentul în care a descoperit acest furt şi în baza
cărui mandat a decis să eşaloneze prejudiciul descoperit ?
Solicit raspuns scris.
***
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Adresată: doamnei Rovana Plumb, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
De către: deputat Alexandru Nazare
Obiectul interpelării: Taxiuri echipate corespunzator pentru persoanele cu handicap la Brăila
Stimată doamnă Ministru,
Cu toate că legislaţia pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost implementată cu
menţiuni specifice în sensul facilitării transportului acestora, la Brăila firmele care deţin licenţe de taximetrie nu sunt
dotate cu maşini utilate corespunzător pentru transportul celor imobilizaţi în scaunul cu rotile.
Având în vedere situaţia şi aşa extrem de dificilă cu care se confruntă această categorie de persoane, vă rog să
verificaţi cele sesizate şi să luaţi măsurile cuvenite pentru soluţionarea lor şi de asemenea, vă rog să-mi menţionaţi
care ar fi costurile echipării unei astfel de maşini.
Solicit răspuns scris.
***
Adresată :domnului Dan Coman Şova, ministrul Transporturilor
domnului Alexandru Năstase, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional
şi Investiţii Străine
De către: deputat Alexandru Nazare
Obiectul interpelării: Înfiinţarea Autorităţii de Investiţii
Stimate domnule Ministru,
Aţi declarat recent că în subordinea Ministerului Transporturilor va fi înfiinţată o Autoritate pentru Investiţii
care să reunească departamentele de investiţii ale companiilor din subordinea ministerului. Menţionaţi de asemenea
că proiectul va si trimis şi Comisiei Europene întrucât el are drept obiectiv accelerarea absorbţiei fondurilor
europene.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicaţi următoarele:
‐ Pentru care din companiile din subordine se va aplica acest proiect?
‐ Va fi inclusă şi CNADNR în această nouă instituţie?
‐ Când va fi publicat în consultare publică acest proiect?
‐ Cum va fi numită conducerea acestei noi instituţii? Se vor aplica prevederile OUG 109/2011?
Solicit răspuns scris şi oral.
***



Întrebări

Adresată domnului Dan Coman Şova, ministrul Transporturilor
Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri financiare pentru finanţarea infrastructurii de transport din
fonduri structurale alocate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport
Stimate domnule Ministru,
În data de 28 mai 2014, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri financiare pentru
finanţarea infrastructurii de transport din fonduri structurale alocate în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Transport (http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-incluse-pe-agenda-
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sedintei-guvernului-romaniei-din-28-mai). Până la data aprobării în şedinţă de Guvern, actul normativ nu s-a aflat în
dezbatere publică, iar ulterior nici la 15 zile de la adoptare nu a fost publicat în Monitorul Oficial.
Având în vedere acestea, vă rog să-mi comunicaţi următoarele:
‐ Care sunt prevederile actului normativ menţionat mai sus?
‐ Care este motivul pentru care acesta nu a fost publicat în Monitorul Oficial după aprobarea de către Guvern?
Solicit răspuns scris şi oral.
Deputat
Alexandru Nazare
***
Adresată domnului Remus Pricopie , ministrul Educaţiei Naţionale
Stimate Domnule Ministru,
În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj, colegiul uninominal nr. 1, în cadrul unei
audienţe la cabinetul parlamentar, mi-a fost semnalată de doamna Ţârlea Marioara – Zorica, următoarea problemă:
Doamna Ţârlea Marioara – Zorica, este licenţiată în filologie la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, la
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specialitatea Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura franceză. A
terminat cursurile în anul 2008 şi a obţinut la examenul de licenţă media 8,20. Este de asemenea, absolventă a
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Începând cu anul 2000, doamna Ţârlea Marioara – Zorica,
predă limba engleză ca profesor suplinitor.
La concursul naţional pentru titularizare în învăţământ, specializarea limba engleză, dosarul este respins în
fiecare an pe motiv de „studii necorespunzătoare”. Deşi a intentat proces pe care l-a şi câştigat la Tribunalul Zalău în
28 februarie 2014, Ministerul a făcut recurs la Curtea de Apel Cluj.
Ca urmare a celor menţionate mai sus, in opinia dumneavoastră, domnule Ministru, un absolvent licenţiat, cu
diploma autentificată de Minister, POATE sau NU POATE participa la examenul de titularizare?!??
Vă anexez, în copie, documentele aferente.
Solicit răspuns scris.
Deputat,
Lucian – Nicolae Bode
***
Adresată domnului Răzvan-Eugen Nicolescu, ministru delegat pentru Energie
domnului Havrileţ Niculae, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei
Problemele actuale din sectorul energiei
Vă atrag atenţia asupra situaţiei alarmante din sectorul energiei:
I. Începând cu anul 2012 şi până în prezent, consumatorii casnici plătesc mai mult cu 6% la facturile de la
curent electric prin dubla taxare a certificatelor verzi. ANRE (Autoritatea Naţionala de reglementare a Energiei) a
depistat această neregulă şi a dispus reducerea tarifelor la facturile pentru energie cu 1,3%. Această reducere a
facturilor a fost condiţionată de către Dumbrăveanu Claudiu Sorin, vicepreşedinte ANRE, pe baza atragerii firmei
SC ElectroAlfa Internaţional SRL în implementarea proiectului Smart Meter. De asemenea, reducerea a fost
condiţionată şi de achiziţionarea de echipamente de la această companie.
II. Pe de altă parte, reducerea de 1,3% va fi eşalonată pe o perioadă mai lungă de timp pentru a nu se ajunge la
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situaţia în care companiile ce furnizează energie electrică să intre în insolvenţă. Nu a fost comunicată o perioadă fixă
în care aceste datorii vor fi restituite consumatorilor casnici: restituirea acestor bani urmează să se facă „într-un an,
un an şi jumătate, depinde de fiecare companie cât are de returnat” conform declaraţiei domnului Niculae Havrileţ,
preşedinte al ANRE.
III. Domnul Constantin Niţă a declarat că barajele vor fi scutite de aplicarea taxei pentru construcţii speciale.
Motivarea este dată de faptul că sunt considerate proprietate publică, iar statul nu poate să taxeze statul.
IV. O altă problemă cu care se confruntă sectorul energiei este listarea pe bursă a S.C. Electrica S.A şi modul
deficitar în care urmează a fi făcută privatizarea. Listarea conduce la majorarea capitalului pe care compania îl deţine,
dar nu aduce încasări la bugetul de stat. De asemenea, vânzarea a 51% din acţiunile S.C. Electrica S.A va lăsa statul
în poziţia în care nu mai poate să se impună asupra deciziilor companiei, acestea fiind luate de către acţionarii privaţi
care vor deţine cota majoritară a companiei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:
1. Care sunt companiile care nu au respectat normele de aplicare ale certificatelor verzi şi a valorii acestora?
2. Care este motivul pentru care ANRE nu a informat opinia publică în legătură cu abuzurile săvârşite prin
dublarea preţurilor pentru certificatele verzi?
3. Care este suma totală pe care companiile de distribuţie a energiei electrice au încasat-o de la consumatori
pentru aplicarea taxei pentru certificatele verzi?
4. Care este perioada pe care o aveţi în vedere pentru restituirea taxelor colectate abuziv?
5. Care sunt construcţiile, considerate proprietate publică, care vor fi scutite de la plata impozitului pentru
construcţii speciale?
6. De ce s-a optat pentru fragmentarea companiei de distribuţie a energie electrice?
7. Care este structura de deţinere şi de privatizare a companiei de distribuţie a energie electrice?
8. De ce s-a optat pentru vânzarea a 51% din acţiunile statului pentru compania S.C. Electrica S.A., lăsând
statul în postura de unui investitor minoritar?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Victor Ponta, Prim Ministrul României
doamnei Ioana Petrescu, ministru al Finanţelor Publice
Garanţia reducerii CAS fără introducerea de noi impozite sau creşterea altor taxe
Impozitarea muncii este cea mai importantă povară cu care se confruntă întreprinzătorii. CAS trebuie diminuat
cu o fundamentare bugetară sănătoasă .CAS este o problemă sensibilă şi vitală pentru nivelul de trai al românilor de
azi şi de mâine:
 pe de o parte, ne arată cu cât rămâne un angajat din salariul său după plata CAS şi, mai ales, cât plăteşte
angajatorul pentru el;
 pe de altă parte, ce pensie vom avea în viitor.
Guvernul ne anunţă că există resurse în buget care permit reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator
pentru ultimul trimestru al anului, adică în plină campanie electorală, dar nu spune nimic despre anul următor.
Realitatea de la care pornim este că salariile în România sunt mici, aproape cele mai mici din UE, iar costurile
cu forţa de muncă sunt mari. În ultimii 25 de ani, numărul de salariaţi s-a înjumătăţit, iar cel al pensionarilor aproape
s-a dublat. Presiunile pe buget sunt mari, iar locurile de muncă nou create sunt insuficiente.
Trăim, aşadar, un dublu paradox fiscal românesc:
 salarii mici cu taxe mari: povara fiscală pe muncă de 44,5% ne aşează pe locul 7 în UE, una dintre cele mai
mari din UE.
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 taxe mari cu încasări bugetare mici: încasările României din CAS raportate la PIB sunt cu aproape jumătate
mai mici decât media europeană. Noi încasăm CAS vreo 9% din PIB, iar Europa cam 13% din PIB. Avem evaziune
mare şi pe salariile mici şi pe salariile mari. Mulţi sunt încadraţi cu salariul minim, în realitate însă primesc mai mult
în mână. De ce? Pentru un salariu minim brut de 850 lei, angajatul primeşte în mână doar 630 lei, iar angajatorul
plăteşte 1046 lei. La 1 iulie salariul minim creşte la 900 lei, astfel că salariatul primeşte în mână cam 670 lei, iar
angajatorul plăteşte 1150 lei. Mulţi alţii cu salarii foarte mari nu le trec pe cartea de munca sau îşi creează PFA-uri ca
să nu plătească taxele prea mari pe muncă.
Pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite şi pentru a diminua evaziunea fiscală din
munca la negru trebuie să reducem CAS cu 5 puncte procentuale la angajator în paralel cu alte trei măsuri la pachet:
 plafonarea bazei de calcul a tuturor contribuţiilor sociale la 3 salarii medii pe economie;
 reducerea bazei impozabile pentru salariile mici cu deducerea personală;
 extinderea scutirii de impozit a profitului reinvestit.
Acest pachet de măsuri ar duce la creşterea conformării fiscale şi ar aduce în economia albă şi salariile mici şi
pe cele mari. Echilibrele bugetare mai pot fi obţinute prin alte două căi:
 creşterea eficienţei cheltuielilor publice (prin OUG 8/2014 şi OUG 27/2014 se alocă banii netransparent,
politic, prin ordin de ministru; ministrul Dragnea finanţează direct primăriile care joacă bine la alegeri);
 îmbunătăţirea colectării veniturilor (de pildă, prin diminuarea evaziunii din TVA care se ridică la 10 mld.
euro anual şi prin introducerea cardului electronic de sănătate a cărui amânare de doi ani nu rezolvă frauda de
aproape o jumătate de mld. euro din decontări abuzive de bani publici pentru sănătate).
Având în vedere cele de mai sus, vă adresez următoarele întrebări:
1. De ce măsura reducerii CAS va fi aplicată de la 1 octombrie – data începerii campaniei electorale - şi nu de
la 1 iulie, cum a fost prevăzut anterior?
2. Este adevărat că reducerea CAS se va aplica numai în ultimul trimestru al anului 2014? Ce se va întâmpla din
anul 2015?
3. În cazul în care măsura va fi menţinută şi în anul 2015, care sunt măsurile care vor fi luate pentru diminuarea
cheltuielilor publice sau pentru a creşte veniturile la buget?
4. Cât de repede consideraţi că poate fi implementat pachetul de măsuri menţionat mai sus pentru a stimula
crearea de noi locuri de muncă şi pentru a diminua evaziunea fiscală din munca la negru?
5. Ce măsuri veţi lua în vederea creşterii eficienţei cheltuielilor publice şi îmbunătăţirii colectării veniturilor?
6. Cum se va ajusta în anul 2015 deficitul structural de 1,5% din PIB, rezultat din ajustarea restantă pentru acest
an de 0,8%, la care se adaugă cele 0,5-0,6% din PIB prin reducerea CAS plus 0,2% cheltuieli suplimentare pentru
apărare angajate prin promisiunile publice ale Premierului?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice
doamnei Doina Pană, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură
domnului Adam Crăciunescu, director general Romsilva
Defrişările ilegale din România şi mafia pădurarilor
Vă aduc la cunoştinţă o situaţie deosebit de gravă privind securitatea fondului forestier din România şi impactul
economic negativ ca urmare a defrişărilor fără precedent din ultimii ani.
România pierde în fiecare zi hectare întregi de pădure, iar activitatea de reîmpădurire este semnificativ redusă.
Suprafaţa ocupată de păduri este de circa 27% din suprafaţa întregii ţări, spre deosebire de alte ţări europene, în care
pădurile acoperă arii semnificative: Suedia (76%), Finlanda (72%), Estonia (61%), Slovenia (60%), Letonia (56%).
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Procentul de împădurire al României este şi sub media europeană, care se ridică la 32,4%, conform ultimelor date
disponibile ale Eurostat.
Lemnul a devenit o moneda de schimb, aducând bunăstare unora, dar sărăcind aceasta ţară. România a tăiat
ilegal în ultimii 23 de ani 366.000 de hectare de pădure, Conform raportului Curţii de Conturi din anul 2013. Paguba
se ridică la peste 5 miliarde de euro dacă se ia în calcul preţul cel mai mic, pentru lemnul de foc. Curtea de Conturi
precizează însă că această cifră este departe de a fi cea reală, întrucât cea mai mare parte a arborilor tăiaţi din pădurile
României au fost exportaţi la preţuri mult mai mari decât preţul minim stabilit pentru lemnul de foc.
De asemenea, raportul atrage atenţia că aproape 600.000 de hectare de pădure au fost retrocedate sau urmează a
fi retrocedate cu încălcarea legii, iar peste 500.000 de hectare de pădure sunt nepăzite, prilej pentru defrişările ilegale.
Mafia pădurarilor este o problemă reală, trecută însă sub tăcere. Exploatarea forestieră ilegală şi iraţională se
face cu colaborarea pădurarilor şi a brigadierilor. Preocuparea principală a pădurarilor este să scoată lemnele din
pământ. Nu întâmpină nicio dificultate deoarece pădurarii şi brigadierii se controlează unii pe alţii.
Mi-a fost adusă la cunoştinţă situaţia din comuna Homoroade, judeţul Satu Mare, unde o întreagă familie este
implicată în activităţi de exploatare ilegală: tatăl este brigadier, fiul este pădurar, iar fiica este administratorul unei
firme de exploatări forestiere. Orice control menit să împiedice activităţile ilegale devine ineficient în aceste condiţii.
În plus, transportul fără raţiune al buştenilor strică drumurile făcute cu bani grei, unele dintre ele chiar cu fonduri
europene.
Având în vedere situaţia din acest sector, mafia pădurarilor şi consecinţele devastatoare a defrişărilor ilegale vă
rog să-mi comunicaţi:
1. Care sunt măsurile pe care le-aţi luat pentru a limita tăierile ilegale de păduri din România?
2. Care sunt măsurile luate pentru a împăduri zonele defrişate?
3. Ce măsuri veţi lua pentru a descuraja exportul de buşteni şi masă lemnoasă neprelucrată?
4. Ce măsuri veţi dispune pentru a elimina mafia pădurarilor, conform situaţiei descrise mai sus?
5. Vă rog să dispuneţi verificarea situaţiei din localitatea Homoroade, judeţul Satu Mare. Ce măsuri veţi lua
pentru a reglementa situaţia?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru aspectele semnalate.
Vă mulţumesc,
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Prim Ministrul României
Obiective afectate de calamităţi în comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa
Domnule Ministru,
Fenomenele meteorologice extreme din ultima perioadă au afectat grav mai multe obiective de infrastructură
în comuna Bezdead, din judeţul Dâmboviţa. Pagubele rezultate în urma expertizelor realizate de către autorităţile
locale au fost evaluate la 1950,5 mii lei, sumă care nu poate fi suportată nici din bugetul local şi nici din cel judeţean.
Drumuri locale, drumuri judeţene, dar şi lucrări hidrotehnice au fost avariate în asemenea măsură, încât pot
duce inclusiv la izolarea mai multor familii, dar şi la agravarea situaţiei existente, în cazul în care nu vor fi dispuse
măsuri de remediere a pagubelor. Iată care sunt obiectivele afectate, aşa cum rezultă din evaluarea realizată la nivel
local şi judeţean: drum local în satul Bezdead, zona „Zapuc”, DJ 710 în sat Costişata, km 18*500, podeţ în sat
Costişata, JJ 710 km 18*500, DJ 710 sat Broişteni, terenuri agricole în satul Bezdead, zona „Căliman”, DJ 710 în
satul Tunari, Reţea de alimentare cu apă în satul Tunari, lucrare hidrotehnică în aval de podul Măgura, drum local din
satul Bezdead, punctul Mihăileşti, păşuni şi fâneţe în satul Măgura, punct „Burica”.
Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări:
1. Ce măsuri veţi lua pentru reabilitarea obiectivelor afectate de fenomenele meteorologice periculoase în
comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa?
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2. Când vor fi repartizate sumele necesare pentru reabilitarea obiectivelor calamitate?
Cu stimă,
Deputat
Iulian Vladu
***
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Prim Ministrul României
Podul de pe DC 31 peste râul Ialomiţa din comuna Finta, judeţul Dâmboviţa, distrus de viitură
Domnule Ministru,
Vă aduc în atenţie situaţia podului de pe DC 31 peste râul Ialomiţa, km 0+800, distrus de viiturile produse ca
urmare a fenomenelor meteorologice extreme din luna mai 2014. Respectivul obiectiv de infrastructură a fost
inaugurat şi dat în folosinţă cu mai puţin de un an în urmă, însă a cedat la primul fenomen meteorologic extrem.
Potrivit evaluării realizate de către autorităţile judeţene şi locale, în baza Ordinului Prefectului nr. 689.05.2014, s-au constatat următoarele: s-au produs grave eroziuni ale malurilor atât în aval, cât şi în amonte de pod; a
fost avariată zona culee mal drept, prin scurgerea materialului de umplutură şi distrugerea zidăriei de la sfertul de con
amonte, distrugerea a 25 mp de rampă, pe toată lăţimea podului, ceea ce a dus la întreruperea circulaţiei auto şi
pietonală.
Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări:
1.Veţi demara o anchetă pentru a stabili care au fost erorile în proiectarea sau construcţia podului de peste râul
Ialomiţa din comuna Finta?
2.Ce măsuri veţi dispune pentru remedierea pagubelor?
Cu stimă,
Deputat
Iulian Vladu
***
Adresată domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii
Sprijin pentru reabilitarea siturilor istorice din judeţul Suceava
Domnule Ministru,
Apreciez activitatea dumneavoastră şi, pe cale de consecinţă, vă adresez următoarea întrebare, care are
legătură directă cu patrimoniul cultural naţional administrat de către Ministerul Culturii, dar şi cu dezvoltarea
economiei locale a judeţului Suceava. După cum foarte bine cunoaşteţi, pe teritoriul judeţului Suceava se regăsesc
cele mai reprezentative mănăstiri fortificate din România (sec. XIV-XVI) şi mai multe cetăţi din aceeaşi perioadă.
Aceste obiective istorice reprezintă motorul dezvoltării locale, prin fluxul de turişti străini/români care vizitează
judeţul Suceava. O parte semnificativă dintre aceste situri/obiective, unele incluse în patrimoniul cultural mondial, au
beneficiat de sprijin pentru renovare. Altele, din păcate, nu au beneficiat şi se află într-un risc ridicat de degradare
insurmontabilă. Cunoscând preocuparea dumneavoastră pentru conservarea patrimoniului naţional/mondial care se
află pe teritoriul României, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări:
- ce obiective istorice (mănăstiri/situri istorice) din Judeţul Suceava doriţi să includeţi pentru renovare în
proiectul de buget pentru anul 2015?
- având în vedere existenţa unor resurse financiare externe nerambursabile, ce proiecte intenţionaţi să derulaţi
pentru a conserva patrimoniul istoric şi cultural la nivelul Judeţului Suceava?
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Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Dreptul de folosinţă al canalului de aducţiune CV2 din amenajarea AHC Câmpia Buzăului
Stimate domnule Ministru, în calitate de parlamentari ai judeţelor Prahova şi Ialomiţa vrem să vă sesizăm cu
situaţia îngrijorătoare a agricultorilor din acestă zonă a căror producţie agricolă nu poate acoperi preţul apei
distribuită de ANIF.
Soluţia pentru rezolvarea acestei probleme este canalul pentru irigaţii ce aparţine Administraţiei pentru
Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti filiala Buzău, canal ce tranzitează atât Câmpia Buzăului cât şi Câmpia Gherghiţei.
Dacă acest canal ar fi alimentat în permanenţă, agricultorii din zona ar putea iriga culturile, obţinând o creştere a
productivităţii putând astfel investi în sisteme de irigaţie.
Întrucât cheltuielile ANIF cu livrarea apei pe acest canal sunt minime nefiind necesară pomparea apei, apa
curgând gravitaţional, iar acest canal va fi alimentat în permanenţă, se va putea asigura apa pentru agricultorii din
Câmpia Buzăului, Câmpia Gherghiţei din judeţul Prahova şi o parte din Câmpia Ialomiţei ajungând în dreptul
oraşului Urziceni. Astfel pe o suprafaţă de aproximativ 14.000-15.000 hectare apa va intra şi în pânza freatică,
mărind rezervele de apă dulce din subsolul acestei zone, ducând la îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole a celor
aproximativ 2.500 de fermieri.
Această măsură este şi în concordanţă cu prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului
2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acţiune în domeniul strategiei apelor:
(1)
“Declaraţia Seminarului ministerial privind apele subterane, desfăşurat la Haga în 1991, recunoaşte
nevoia unei acţiuni pentru a evita deteriorarea pe termen lung a calităţii şi cantităţii de apă dulce şi a cerut un
program de acţiuni care să fie puse în aplicare până în anul 2000 şi care să urmărească gestionarea şi protecţia
durabilă a resurselor de apă dulce. În Rezoluţiile sale din 25 februarie 1992 (1) şi din 20 februarie 1995 (2), Consiliul
a cerut un program de acţiune pentru protecţia pânzei freatice şi o revizuire a Directivei Consiliului 80/68/CEE din 17
decembrie 1979 privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase (3), ca parte a
strategiei generale referitoare la protecţia apei dulci.”
Vă rugăm domnule Ministru să analizaţi cele sesizate şi să ne comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi
întreprinde pentru a exista pe acest canal un flux continuu de apă necesar irigaţiilor, mărindu-se productivitatea în
agricultură lucru care ar conduce şi la îmbunătăţirea considerabilă a veniturilor ANIF dar mai ales a celor
aproximativ 2.500 de fermieri care cultivă cele aproximativ 14.000-15.000 hectare de teren arabil.
Solicităm răspuns scris.
Deputat
George Ionescu
Deputat
Tinel Gheorghe
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Grupul parlamentar al
Partidului Conservator
 Declaraţii politice
Este posibilă refacerea USL
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Dacă prima încercare a lui Călin Popescu Tăriceanu de cooptare în jurul lui a unui grup consistent de
parlamentari liberali, cu ocazia alegerii sale în fruntea Senatului României, a fost sortită eşecului, iată că recenta
mişcare de păstrare a identităţii liberalismului românesc se pare că va reuşi. Este adevărat, şi condiţiile sunt cu totul
diferite, iar acestea au fost create exclusiv de greşelile în lanţ a actualei conduceri interimare a liberalilor. Oricât ar
încerca actualii lideri ai PNL să coafeze mişcarea de fuziunea cu PDL, sub pretextul “unificării dreptei” sau să
justifice aderarea la grupul popularilor europeni, în opinia mea, o ruptură de proporţii stă să se producă în
interiorul mişcării liberale din România, chiar cu ocazia Congresului PNL de la sfârşitul acestei luni! Grupul
de parlamentari, sau preşedinţi de filiale şi personalităţi ale spaţiului liberal, care se coagulează în cadrul Grupului de
iniţiativă pentru salvarea liberalismului, se pare că este singura soluţie de păstrare a identităţii liberalilor care este
manifestată de aproape 150 de ani. Poziţiile ferme ale senatorului Ioan Ghişe, poate ajuta acţiunea acestui grup, dar
mai mult decât atât, poate fi o cărămidă solidă la temelia refacerii USL, dar şi o acţiune politică care să conducă în
final la evitarea cooptării PP DD la guvernarea ţării!
Se pare că foarte mulţi parlamentari liberali regretă destrămarea USL-ului, şi vor urgent refacerea
uniunii, tocmai în vederea apropiatului scrutin prezidenţial din toamnă. Este foarte periculoasă teoria potrivit
căreia, PSD ajutaţi de UNPR şi PC poate câştiga alegerile prezidenţiale! Chiar dacă pentru turul doi ar putea conta,
în schimbul unor concesii de natură etnică, pe sprijinul UDMR, care rămâne totuşi alăturaţi grupului popular din
Parlamentul European. De aceea este nevoie de refacearea USL, cu o viteză remarcabilă, pentru că în noul mandat
politic ar fi ultima şansă de câştigare a alegerilor prezidenţiale de către un candidat susţinut de PSD. Spiritul USL
încă nu a dispărut, este încă prezent în conştiinţa colectivă, deşi mai sunt multe de făcut din programul de guvernare
cu care USL a câştigat alegerile parlamentare. Opinez chiar că este nevoie de sprijin şi implicare a liderilor PSD
în refacerea urgentă a USL atât la nivel central cât şi în teritoriu, astfel încât Congresul PSD din septembrie să
fie transformat în Congres al Uniunii Social Liberale, chiar dacă în filialele judeţene mai sunt probleme de rezolvat la
nivelul implementării protocoalelor de colaborare între cele trei partide. Renaşterea USL ar trebui să devină singurul
deziderat al acetei veri, pentru contracararea unificării forţelor de dreapta, care iată nu reuşesc unificarea integrală a
lor, principala piedică fiind tocmai păstrarea identităţii lor dar şi nominalizarea unui candidat comun la prezidenţiale.
Rămân de văzut rezultatele, efectele congresului liberalilor de la sfârşitul lunii, dar din păcate singura mişcare care
se conturează este aceea de sciziune a PNL.
Va reuşi Grupul de iniţiativă al salvării liberalismului, condus de Tăriceanu, să întoarcă situaţia din PNL, se
va vedea în curând, pentru că refacerea USL cu un PNL unit ar spori şansele candidatului comun pentru Preşedinţia
României.
Noi conservatorii, am fost şi vom rămâne aliaţi serioşi şi camarazi loiali în continuarea programului de
guvernare al Uniunii Social Liberale, obiectiv ce este strâns legat de câştigarea alegerilor prezidenţiale din toamna lui
2014.
Acum, mai mult ca oricând, este nevoie de stabilitate guvernamentală, măsuri economice active care să
dinamizeze economia ţării, şi de ce nu, de linişte şi stabilitate regională.
Deputat
Constantin Avram
***
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Comisia Nana şi-a atins scopul moral!
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,
Am făcut parte din Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din
zona comunei Nana, judeţul Călăraşi. Vreau să anunţ românii, şi în special cetăţenii Colegiului uninominal nr. 8 Cluj,
că respectiva comisie parlamentară comună de anchetă şi-a finalizat activitatea, iar Parlamentul va trimite Parchetului
General raportul elaborat în urma audierilor şi a celorlalte probe acumulate în decursul anchetei parlamentare.
Comisia specială s-a suspendat de drept, în urma deschiderii procedurii judiciare privitoare la fapte sau activităţi care
constituie acelaşi obiect, astfel încât Parlamentul este obligat sa transmită organelor judiciare informarea cuprinzând
toate documentele, precum şi draftul de raport elaborat în acest sens. După cum se ştie, Comisia specială de anchetă
parlamentară a verificat controversa naţională creată în cazul achiziţionării de către Ioana Băsescu, fiica preşedintelui
Traian Băsescu, a unui teren în comuna Nana, judeţul Călăraşi.
Sunt încrezător că, mai departe, organele judiciare îşi vor face treaba cum se cuvine în acest caz, însă un
lucru este cert: Comisia Nana şi-a dovedit utilitatea! Sunt convins că toate documentele şi probele analizate, în urma
unui volum însemnat de muncă, vor fi de mare folos procurorilor care vor coordona ancheta, deoarece există
suspiciuni conform cărora achiziţionarea acelui teren nu a fost în perfectă legalitate. Probabil că la finalul
procedurilor judiciare vom afla cu exactitate dacă au existat sau nu vinovaţi în acest caz, însă, cu certitudine,
procurorii vor avea mult de furcă pentru a devoala reţelele organizate care se ocupă cu retrocedări ilegale de terenuri
din România, şi aici mă refer la modul general, nu la speţa Nana în sine.
Dincolo de concluziile parlamentare ale acestui caz, în opinia mea există unele neclarităţi de ordin moral în
ceea ce priveşte realizarea acestei tranzacţii de către familia preşedintelui Băsescu. Nu ştiu şi nu cred, la fel ca şi
milioane de alţi români, dacă vreo bancă din România ar fi dat un asemenea credit uriaş unui om de rând! Legalitatea
operaţiunii este în sarcina justiţiei, ea să se pronunţe! Eu spun doar că nu ştiu cum un român s-ar duce la o bancă şi
banca i-ar acorda imediat un împrumut în valoare de 1.028.507,55 euro…, în condiţiile în care în ziua de astăzi nu
ştiu cine mai poate contracta un credit bancar mai mare de 5.000 de euro…
În concluzie, morala, dacă vreţi, a activităţii acestei comisii de anchetă a Parlamentului, cea conform căreia
nimeni nu ar trebui să fie mai presus de lege, şi-a atins scopul! Nici măcar preşedintele!
Deputat
Mircea-Vicenţiu Irimie
***
Testamentul conservatorului Mihai Eminescu
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,
Românii au comemorat în aceste zile 125 de ani de la trecerea în eternitate a poetului nostru naţional Mihai
Eminescu. Îmbucurător este faptul că la manifestările dedicate omagierii marelui scriitor, dar şi observator autorizat
al fenomenului politic, au fost prezenţi o mulţime de tineri, semn clar al faptului că operele lui Mihai Eminescu sunt
mai actuale ca oricând şi că românii s-au întors către poezie, în această perioadă de criză morală şi de identitate pe
care o traversăm. De asemenea, un gând se recunoştinţă se cuvine a fi îndreptat şi spre Patriarhia Bisericii Ortodoxe
Române, care a organizat, aşa cum se cuvine, o slujba de pomenire la mormântul poetului din Cimitirul Bellu, iar în
Catedrala Patriarhală s-a săvârşit slujba parastasului, la finalul Sfintei Liturghii de duminică. De asemenea, o sesiune
solemnă dedicata comemorării marelui nostru înaintaş a avut loc luni în Aula Academiei Române. Pozitivă este şi
seria de manifestări dedicate aceluiaşi eveniment care au avut loc în mai multe oraşe din ţară, dar şi în străinătate, în
special în ţara noastră soră, Republica Moldova şi la Cernăuţi, în Ucraina.
Nu trebuie să uităm că, conform scrierilor vremii, rădăcinile ideologice ale gândirii politice a lui Mihai
Eminescu au fost cele conservatoare, în acord cu Petre Carp şi Titu Maiorescu. Mai mult, marele poet a fost o figură
marcantă a Partidului Conservator, iar prin consemnările sale jurnalistice a deranjat importanţi lideri ai formaţiunii,
unii dintre ei exclamând celebra sintagmă în acea epocă „Ia mai opriţi-l pe Eminescu ăsta!”. De altfel, publicistica
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poetului conservator ne-a lăsat tuturor o frescă literară cu valoare de simbol, care oglindeşte cu fidelitate
caracteristicile scenei politice, parlamentare şi guvernamentale de atunci.
Cariera de ziarist politic al lui Eminescu a fost pigmentată de articole cu tentă de educaţie politică destinate
cititorilor săi. „Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că politica ce se face azi
în România, şi dintr-o parte şi dintr-alta, e o politică necoaptă, căci pentru adevărata şi deplina înţelegere a
instituţiilor noastre de azi ne trebuie o generaţiune ce-avem de-a o creşte de-acu-nainte. Eu las lumea ca să meargă
cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele ţării e creşterea morală a generaţiunii tinere
şi a generaţiunii ce va veni. Nu caut adepţi la ideea cea întâi, dar la cea de a doua sufletul meu ţine ca la el însuşi”,
scria marele poet, prozator şi jurnalist! De asemenea, Eminescu a pledat activ pentru conservarea naţionalităţii şi
întărirea statului naţional, considerate de el a fi „legea supremă a naţiei”, iar politica eficientă a vremii trebuia
efectuată, scria poetul, doar în funcţie „de calităţile şi defectele rasei noastre, de predispoziţiile ei psihologice”.
Încurajarea conştiinţei interesului naţional promovat de Eminescu ar trebui să fie o prioritate şi acum, pentru
toţi cei care suntem angrenaţi în politică. Scrierile politice ale „Luceafărului” sunt de actualitate şi astăzi, la 125 de
ani de la nemurirea sa, ele reprezintă un adevărat testament, şi n-ar fi rău să mai fie rememorate din când în când,
pentru a nu ne uita menirea de a fi mereu în slujba poporului…
Deputat
Mircea-Vicenţiu Irimie
***
Guvernul trebuie să continue procesul de descentralizare al administraţiei centrale şi locale
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,
Consider că Guvernul PSD-PC-UNPR nu trebuie să abandoneze un proiect extrem de pragmatic şi generos,
lansat în urmă cu doi ani de Uniunea Social-Liberală, respectiv schimbarea viziunii naţionale privind administraţia
publică şi dezvoltarea regională. Spre deosebire de abordarea haotică a acestei teme de către fostele guvernări,
actuala coaliţie care conduce România a demonstrat că are o serie de priorităţi, pe care va încerca să le ducă la bun
sfârşit în următorii ani. În primul rând, trebuie să acţionăm mai susţinut pentru depolitizarea administraţiei publice
centrale, prin limitarea funcţiilor politice numai la nivel de miniştri, secretari de stat şi cei asimilaţi acestora, dar şi a
celei locale. Să nu uităm că în prezent, la doi ani de la alegerile locale din 2012, o serie de instituţii deconcentrate ale
statului din judeţele ţării, mai precis direcţii ministeriale, sunt ocupate, paradoxal, tot de membri ai PDL, ceea ce nu-i
încântă deloc pe românii care au votat schimbarea. De asemenea, trebuie să milităm pentru profesionalizarea
funcţionarilor publici, prin impunerea principiului competenţei ca unic criteriu pentru accesul şi promovarea în
funcţia publică. În acest fel, pe de o parte va fi redusă la maxim posibilitatea ca funcţionarul public să fie uşor
şantajabil şi supus tentativelor de corupţie, iar pe de altă parte va încuraja intrarea specialiştilor buni şi competenţi în
sistemul de stat. Totodată, actualul Guvern va avea misiunea deloc uşoară de a continua procesul de rentabilizare a
agenţiilor guvernamentale, prin introducerea standardelor de cost şi a normativelor de personal, dar şi redefinirea
atribuţiilor prefecţilor şi eliminarea din Constituţie a prevederii privind suspendarea de drept a actului administrativ
atacat în instanţă. Nu în ultimul rând, Guvernul şi majoritatea parlamentară actuală trebuie să încurajeze respectarea
principiului consolidării autonomiei locale, prin asigurarea integrală a resurselor financiare suficiente,
corespunzătoare competenţelor transferate, dar şi a principiului echităţii, al parteneriatului activ între autorităţile
centrale şi locale, a principiului subsidiarităţii, al competenţelor exclusive pentru autorităţile locale.
În ceea ce priveşte descentralizarea, susţin că trebuie să reconsiderăm calendarul de realizare al acestui
proces, deoarece am promis românilor că ne vom ocupa de modificarea şi completarea legii-cadru a descentralizării.
În opinia mea, avem nevoie şi de adoptarea unui nou şi eficient cadru financiar, bazat pe alocarea resurselor
financiare necesare pentru fiecare autoritate centrală şi locală în parte, în funcţie de competenţele transferate prin lege
şi în acord cu principiul consolidării autonomiei locale. De asemenea, trebuie să încercăm ca suma alocată pentru
dezvoltarea comunităţilor locale să reprezinte minim 2% din PIB pe an, prin legea bugetului de stat, pe toată durata
acestui mandat de guvernare.
În accepţiunea mea, fondurile pentru dezvoltare trebuie să fie repartizate pe regiuni şi judeţe, printr-o formulă
ce va ţine cont de venitul mediu pe cap de locuitor, numărul de unităţi administrativ-teritoriale şi suprafaţa fiecărui
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judeţ în parte. O primă reparaţie s-a făcut deja în ceea ce priveşte salariile primarilor, care au fost majorate, fiind
reaşezate în funcţie de răspunderile, atribuţiile şi numărul de locuitori din comunitatea pe care o reprezintă, iar
personalul din subordine beneficiază acum de toate sporurile prevăzute de lege, eliminate de fostele guvernări. În
urma procesului de descentralizare, primarul va avea mai multă putere de decizie şi atribuţii sporite în ceea ce
priveşte administrarea treburilor comunităţii pe care o reprezintă.
Descentralizarea nu se poate face nici peste noapte, nici la comanda şi la dorinţa cuiva. Cred că românii
trebuie întrebaţi dacă sunt de acord, ei trebuie lăsaţi să îşi decidă viitorul administrativ, deoarece au trecut vremurile
în care oamenii erau „cobaii” nu ştiu cărei conduceri a statului!
Deputat
Mircea-Vicenţiu Irimie
***
După 20 de ani…din nou fotbal la televizor!
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,
„După 20 de ani” este titlul unui cunoscut roman al celebrului Alexandre Dumas, în care sunt povestite
aventurile a patru prieteni muşchetari nedespărţiţi, care luptau cot la cot pentru dreptate şi justiţie. În România anului
de graţie 2014, „După 20 de ani” poate reprezenta parafrazarea realităţii triste în care a ajuns fotbalul românesc. În
aceste zile, milioane de microbişti români privesc meciurile la televizor şi văd cum este ridiculizată Grecia, echipa
care ne-a privat de participarea la Campionatul Mondial din Brazilia, şi, cu mâhnire în suflet, îşi amintesc de
frumoasa vară din 1994, când ieşeam cu toţii în stradă după victoriile de poveste cu Argentina şi Columbia…
Fotbalul este un fenomen social la scară înaltă în România. Suscită un interes enorm, însă în ultimii 20 de
ani, vorba romanului lui Dumas, anumiţi indivizi şi-au bătut joc de acest sport-etalon, dar mai ales de iubitorii
acestuia de pe plaiurile mioritice. Rămânerea echipei naţionale a României în afara elitei fotbalistice mondiale şi
europene comportă mai multe aspecte de discutat şi analizat de către cei cu competenţe în domeniu. Ani de zile s-a
spus că Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir, porecliţi „Naşul” şi „Corleone”, precum în filmele mafiote de succes, au
stat la baza lipsei performanţelor echipei reprezentative de fotbal. Prin managementul lor prestat, timp de tot…20 de
ani, la conducerile FRF şi LPF, aceşti oameni şi-au demonstrat cu vârf şi îndesat incompetenţa. Performanţele
echipelor de club la nivel internaţional au lipsit cu desăvârşire, cu câteva excepţii, campionatul naţional a ajuns o
bătălie între echipele care scapă de insolvenţă, formaţii de tradiţie au dispărut din primul eşalon, birocraţia şi corupţia
bântuie peste tot ca o fantomă aducătoare de ghinion. Alte cauze ale regresului fotbalului românesc sunt lipsa
investiţiilor la nivel de copii şi juniori, precaritatea bazelor sportive, incompetenţa unor autorităţi locale de a sprijini
fenomenul sportiv, etc., etc., etc…La toate acestea s-au adăugat, precum cireaşa de pe tort, contraperformanţele
Naţionalei, fără îndoială cea mai iubită echipă sportivă din România, care se zbate de ani buni în mediocritate, spre
disperarea iubitorilor fotbalului.
După 20 de ani, „Naşul” şi „Corleone” au predat ştafeta, mai mult în mod simbolic, decât de facto, însă
„marele” antrenor al selecţionatei României a supravieţuit miraculos schimbărilor, ratând deplorabil dubla de baraj cu
Grecia şi menţinând Naţionala pe acelaşi trend descendent şi fără şanse de revitalizare. Românii sunt condamnaţi
astfel să mai trăiască câţiva ani (bine ar fi să fie cât mai puţini!) din amintirile cu Hagi, Adrian Ilie şi Răducioiu, până
când forurile de conducere ale sportului, în general, şi fotbalului, în special, se vor trezi din neputinţă şi pasivitate şi
vor înţelege că fenomenul fotbal nu este doar o vacă de muls bani în scop personal, ci o bucurie naţională, a tuturor!
Deputat
Mircea-Vicenţiu Irimie
***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 17 - 2014
săptămâna 16-20 iunie 2014

Dinamizarea luptei anticorupţie, o necesitate pentru România!
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,
Ultimele rapoarte ale Comisiei Europene privind evoluţia justiţiei din România, în cadrul Mecanismului de
Cooperare şi Verificare (MCV), indică indubitabil că lupta împotriva corupţiei trebuie să rămână o prioritate majoră.
Comisia Europeană ne-a avertizat că nu am întreprins acţiuni urgente pentru a accelera soluţionarea unui număr
important de dosare de corupţie la nivel înalt. Mai mult, vizita recentă la Bucureşti a celor trei senatori americani,
membri ai Comisiei de politică externă, a constituit un nou motiv de îngrijorare pentru România, în condiţiile în care
forul nostru legislativ a votat împotriva ridicării imunităţii unor parlamentari. Cei trei senatori au avertizat, de
asemenea, că lupta împotriva corupţiei este un element fundamental pentru însănătoşirea societăţii româneşti şi
îmbunătăţirea situaţiei economice, şi reprezintă un factor determinant pentru ca potenţialii investitori să acorde ţării
noastre o atenţie sporită.
Senatorul Christopher Murphy a fost extrem de tranşant, susţinând că în SUA o dezbatere despre protejarea
propriei imunităţi prin vot ar fi „de tot râsul”, afirmaţie care, în mod evident, nu prea ne face cinste...Cu siguranţă,
democraţia parlamentară din România este încă fragilă, nu se poate compara cu situaţia din America… Însă semnalul
de alarmă al senatorilor americani a fost acela că Parlamentul nu are prerogativele şi menirea de a-i proteja pe unii
din membrii săi de libera desfăşurare a procedurilor judiciare de anchetă. „Dacă un procuror decide să deschidă un
caz pe numele unui membru al Congresului, Congresul nu poate face nimic să protejeze acea persoană”, a precizat
Murphy…
Pe de altă parte, este o realitate faptul că actualii guvernanţi au adoptat în ultima perioadă măsuri concrete în
scopul îmbunătăţirii recuperării prejudiciilor infracţiunilor, urmărirea în justiţie a cazurilor de spălare de bani, precum
şi pentru protecţia împotriva conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice. Cu toate acestea, România
rămâne deficitară la capitolul gestionarea fondurilor publice, dar şi în cadrul autorităţilor care reglementează, verifică
şi adoptă decizii privind plângerile din domeniul achiziţiilor publice, în special în domeniul achiziţiei
medicamentelor. Din nefericire, încă nu suntem credibili la nivel european, fapt care ne poate costa încă o amânare în
procesul de integrare în Spaţiul Schengen.
În opinia mea, responsabili pentru această stare de fapt este întreaga clasă politică, deoarece ne-am obişnuit
ca în România nimeni să nu îşi asume greşelile şi nimeni să nu plătească pentru erori. Îmi exprim însă încrederea că,
până la viitorul Raport MCV, Comisia Europeană va aprecia progresele făcute de ţara noastră în lupta împotriva
corupţiei şi a respectării legilor şi statului de drept, în aşa fel încât să nu ne pierdem nici şansele de a accede în
Spaţiul Schengen, dar nici credibilitatea pe plan internaţional, pentru a reuşi să fim solvabili în ochii partenerilor
politici şi economici internaţionali.
Deputat
Mircea-Vicenţiu Irimie
***
Statul sprijină românii care vor să dezvolte noi afaceri, indiferent de vârstă
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Actualul Guvern şi majoritatea parlamentară continuă să îşi respecte promisiunile făcute românilor şi aproape
în fiecare săptămână iniţiază acte normative cu caracter reparator pentru oameni, în vederea uşurării traiului zilnic şi
a creşterii standardului de viaţă. Astfel, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat recent o serie de
proiecte legislative importante, care vin în susţinerea mediului de afaceri, a investiţiilor publice şi a dezvoltării
agriculturii.
Un asemenea demers a fost adoptarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării ş dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri. Este vorba de o măsură îndreptată în mod evident spre stimularea mediul de afaceri, care va
avea efecte imediate în creşterea economică reală, prin încurajarea a tot mai mulţi români să dezvolte afaceri private.
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Vechea Ordonanţă de Urgenţă restricţiona acordarea unor facilităţi fiscale pentru români în funcţie de vârsta
beneficiarilor, care trebuia să fie până la 35 de ani. Noua lege adoptată de Parlament a înlocuit termenul
„întreprinzători tineri” cu cel de „întreprinzători debutanţi în afaceri”, fiind eliminată astfel restricţia de vârstă. În
acest fel, orice român, indiferent de vârstă şi pregătire profesională, care se află la prima afacere, va putea beneficia
de facilităţile fiscale specifice oferite de stat, de condiţiile de creditare, precum şi de alocaţiile financiare
nerambursabile, nu doar antreprenorii debutanţi cu vârsta maximă de 35 de ani, ci toate persoanele aflate la prima
afacere.
Potrivit legii, prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei
societăţi cu răspundere limitată. De asemenea, se prevede acordarea de către Departamentul pentru întreprinderi Mici
şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, a unei
alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei
din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.
Noua lege votată de Parlament va creşte exponenţial numărul IMM-urilor din România, fapt ce va reprezenta
creşterea numărului de angajaţi, a PIB şi a consumului, pe de o parte, precum şi scăderea şomajului şi încurajarea
competitivităţii, pe de altă parte. Toate acestea vor duce la relansarea economică atât de dorită a României, precum şi
la dezvoltarea spiritului întreprinzător, de care românii nu duc lipsă, un aspect care fără îndoială pozitiv pentru noi
toţi.
Deputat
Cornelia Negruţ
***
Apel pentru încetarea atacurilor teroriste din Ucraina!
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,
În calitate de preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, condamn cu fermitate atacurile
sângeroase petrecute recent în ţara vecină şi reafirm poziţia României de a nu tolera astfel de evenimente soldate cu
pierderi de vieţi omeneşti nevinovate. Constatăm cu tristeţe, din păcate, că, după o perioadă de relativă acalmie,
schimburile de replici militare dintre ucrainieni şi adepţii pro-ruşi au reînceput în forţă, fapt ce aruncă în derizoriu
numeroasele eforturi diplomatice făcute în ultima vreme pentru dezamorsarea conflictelor armate din Ucraina. De
această dată, consider că forţele ostile noii conduceri de la Kiev au exagerat, moartea a 49 militari în urma doborârii
unui avion de transport al armatei de către insurgenţii proruşi fiind în măsură de a accelera capacitatea de ripostă a
celor atacaţi şi de a escalada conflictul. Îmi exprim solidaritatea şi regretul faţă de militarii ucrainieni decedaţi în
acest atac sângeros, iar gestul preşedintelui Petro Poroşenko de a declara duminică zi de doliu naţional a fost perfect
justificat.
Aceste acţiuni teroriste, care se pare că nu se mai termină în Ucraina, constituie un motiv serios de
preocupare şi pentru România. Este adevărat, ţara noastră a combătut şi dezavuat, pe toate canalele diplomatice şi
militare, astfel de raiduri armate opresive, care au loc deja de luni bune în apropierea României şi a Mării Negre.
Atacurile teroriste au devenit deja cotidiene în Ucraina, iar faptul că s-a încercat inclusiv anihilarea noului preşedinte
al ţării, Petro Poroşenko, la nici o lună de zile după alegerea sa în funcţie, reprezintă un semnal clar al realităţii
conform căreia cei care coordonează astfel de asalturi sunt pregătiţi pentru orice. De altfel, Alianţa Nord-Atlantică a
prezentat imagini captate din satelit, care confirmă suspiciunile că Rusia le-a furnizat tancuri şi alte echipamente
militare separatiştilor care acţionează în estul Ucrainei, fapt ce confirmă implicarea directă a ţării lui Vladimir Putin
în conflicte, în ciuda repetatelor negări ale acestuia. Mai mult, concomitent cu imaginile care indicau retragerea unei
unităţi ruse din Ucraina, în zonă au apărut imediat altele, ceea ce înseamnă în mod clar că ruşii nu doresc pierderea
controlului în zonă.
După alipirea Crimeei, destabilizarea militară şi economică a Ucrainei se pare că este noul pariu al marii
puteri din est. În acest context, România trebuie să îşi păstreze calmul şi echidistanţa faţă de situaţiile de război din
imediata apropiere a graniţelor sale. Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, ne-a asigurat zilele
trecute că nu suntem şi nu vom fi singuri în această bătălie care nu ne aparţine. Mesajele primite şi din partea
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vicepreşedintelui Joe Biden, aflat recent în vizită oficială la Bucureşti, au fost în aceeaşi notă, iar apartenenţa noastră
la Alianţa Nord-Atlantică este o garanţie de securitate absolut vitală.
Pe de altă parte, consider că trebuie să avem o atitudine precaută în luările de poziţie oficiale faţă de Rusia.
Cred că aprecierile diplomatice ale României trebuie să fie pertinente şi echilibrate, fără exces de zel şi fără etichetări
dincolo de limitele acceptate ca uzanţe de protocol internaţional.
Deputat
Ion Diniţă
***



Întrebări

Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice
Perspectivele economico-financiare ale îmbunătăţirii ratingului de ţară al României
Stimată doamnă ministru,
În ultima perioadă, marile agenţii de rating din lume au confirmat îmbunătăţirea ratingului de ţară pentru
România, fapt ce demonstrează fără echivoc că deciziile şi măsurile economice implementate de Guvernul Ponta sunt
corecte, pragmatice şi dătătoare de speranţe. Agenţia „Standard & Poor's (S&P)” a majorat calificativul suveran al
ţării noastre cu o treaptă, respectiv în categoria recomandată unor investiţii pozitive, cu perspectivă stabilă pe termen
mediu. Noul rating a fost acordat deoarece România a arătat, prin cifrele oficiale şi creşterea economică, că s-au
înregistrat progrese importante în ceea ce priveşte reducerea datoriei externe. Potrivit specialiştilor de la Standard &
Poors, perspectiva ratingurilor pe termen lung este stabilă, preconizându-se ca programele fiscale şi cele de reformă
economică să depăşească aşteptările pentru acest an. Raportul acestor analişti vine la scurt timp după ce, tot recent, o
altă agenţie de evaluare financiară de top mondial, Moody's, a îmbunătăţit la rândul ei perspectiva ratingului
României de la negativă la stabilă.
Vă întreb respectuos stimată doamnă ministru:
1. Când credeţi că se vor resimţi efectele îmbunătăţirii ratingului de ţară al României de către Standard&Poor’s şi
Moody’s?
2. Care apreciaţi că sunt efectele crizei ucrainene asupra României?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornelia Negruţ
***
Adresată domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii
Busturile din bronz ale lui Decebal şi Traian, de la Muzeul de Istorie din Turda
Stimate domnule ministru,
Timp de peste patruzeci de ani, la intrarea în Muzeul de Istorie Turda, au străjuit busturile din bronz ale lui
Decebal şi Traian, ca simbol al istoriei acestor locuri. În fosta localitate Potaissa, romanii au construit unul din cele
70 de mari Castre unde au instalat Legiunea a V-a Macedonica pentru a păstra ordinea şi siguranţa în regiune.
Busturile din bronz ale lui Decebal şi Traian, opere de artă ale lui Ettore Ferrari, au intrat în posesia Casei
Culturale Turda în anul 1940 când, odată cu cedarea Ardealului de Nord, mai multe bunuri culturale din diverse
puncte ale Transilvaniei, au ajuns la Turda. Ştim cu certitudine că aceste busturi au fost preluate de Muzeul de Istorie

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 17 - 2014
săptămâna 16-20 iunie 2014
al raionului Turda, de la Asociaţia Română pentru strângerea legăturilor cu Uniunea Sovietică, Filiala Turda ce a fost
înfiinţată pe data de 13 noiembrie 1944 (ARLUS).
Această asociaţie a avut sediul în clădirea actualului Muzeu din Turda între anii 1944-1947.
Busturile din bronz au fost inventariate pe data de 15 februarie 1954, în Registrul de Inventar al instituţiei, la
poziţiile 122/1 respectiv 122/2. Ulterior, acestea au fost trecute în categoria obiectelor de artă şi reinventariate în
Registrul de artă la numerele 53 (Decebal) şi 54 (Traian).Conform Registrului, aceste obiecte de artă au fost scoase
din inventarul instituţiei pe baza procesului verbal nr. 8 din 26 ianuarie 1993 şi transferate la Cluj.
Domnule Ministru al Culturii,
Vă întreb cu respect pe această cale:
1. Unde se află în acest moment busturile din bronz ale lui Decebal şi Traian? (Conform unui reportaj dintr-un ziar de
Cluj, cu aproximativ 3 ani în urmă, se aflau învelite în ziare, într-un beci, la Cluj).
2. În ce stare se găsesc acum şi dacă au fost păstrate conform normelor de conservare ale obiectelor de artă.
3. Dacă voi găsi în dumneavoastră sprijin în demersul meu de a readuce la Turda busturile de bronz.
Stimate domnule ministru,
Întreg demersul meu se concentrează în jurul dorinţei mele de a readuce la Turda busturile de bronz şi de a le
reamplasa pe postamente, la intrarea în Muzeul de Istorie Turda.
Menţionez că piaţeta din faţa muzeului, unde au străjuit zeci de ani busturile de bronz, este considerat cel mai
vechi sit meşteşugăresc, aflată lângă Palatul Voievodal restaurat, Biserica Reformată, restaurată şi centrul istoric al
Municipiului Turda, restaurat.
Reamplasarea busturilor lui Decebal şi Traian este o recunoaştere a istoriei locului şi a valorilor naţionale.
În speranţa implicării dumneavoastră, vă mulţumesc anticipat.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea-Vicenţiu Irimie
***
Adresată domnului Florin Nicolae Jianu, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de
Afaceri şi Turism, Ministerul Economiei
Dinamizarea promovării Maramureşului ca destinaţie turistică
Stimate domnule ministru,
Autoritatea Naţională pentru Turism a acceptat recent cererea de finanţare a proiectului „Centru Naţional de
Informare şi Promovare Turistică Maramureş-Baia Mare”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară-Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie-Promovarea potenţialului
turistic şi crearea infrastructurii necesare.
Scopul acestui proiect este creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică, ştiut fiind faptul că judeţul
Maramureş se află în topul preferinţelor pasionaţilor de turism din ţară şi din străinătate. Consider că valorificarea
superioară a potenţialului turistic al judeţului Maramureş şi promovarea Maramureşului ca destinaţie turistică
internaţională trebuie să constituie o prioritate a activităţii dvs. în fruntea acestui minister.
Vă întreb respectuos domnule ministru:
1. Care sunt obiectivele specifice ale acestui proiect, cine îl finanţează şi când va fi finalizat efectiv?
2. Care este situaţia statistică a ocupării locurilor de cazare din România în ultimii doi ani, şi punctual din judeţul
Maramureş, în funcţie de înnoptările turiştilor în unităţile turistice care funcţionează legal?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornelia Negruţ
***
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Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne
Repatrierile cetăţenilor braşoveni din Marea Britanie
Stimate domnule viceprim-ministru,
Ambasada României la Londra a trimis o solicitare Ministerului de Interne pentru repatrierea a opt persoane
din localitatea braşoveana Apaţa, care nu au reuşit să îşi găsească de lucru legal în Marea Britanie. Conform unul
document trimis autorităţilor braşovene, ambasadorul României la Londra, Ion Jinga, a precizat că opt oameni din
Apaţa au solicitat Secţiei Consulare sprijin pentru repatrierea în România, însă nu dispun de banii necesari pentru a se
întoarce.
Solicitarea ambasadorului a ajuns la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov şi la Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică (ATOP), ai căror reprezentanţi au spun că instituţiile judeţene nu sunt dispuse sa plătească bani de la
buget pentru repatrierea celor opt români, deoarece s-ar crea un precedent.
Apaţa a intrat în vizorul englezilor anul trecut, când Poliţia Metropolitană din Londra a făcut o vizită în
comuna braşoveană, pentru a-i convinge pe locuitorii de aici să nu imigreze în Marea Britanie după anularea
restricţiilor impuse românilor pe piaţa muncii. Acest demers a survenit după ce s-a constatat, în urma evacuării unor
români care au ocupat un teren al unui club de fotbal din Hendon că 65 dintre cele 68 de persoane care dormeau în
adăposturi improvizate proveneau din Apaţa.
Având în vedere această situaţie, vă întreb respectuos domnule vicepremier:
1. Ce soluţie are Guvernul României pentru situaţia creată cu braşovenii din Apaţa?
2. Care este numărul solicitărilor din acest an de repatriere din Marea Britanie a cetăţenilor români, şi câţi dintre ei
sunt din judeţul Braşov?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ion Diniţă
***
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale
Criza personalului din grădiniţele braşovene
Stimate domnule ministru,
Criza personalului din grădiniţe se face din ce în ce mai simţită, astfel încât unele unităţi cu program
prelungit au ajuns să nu mai dispună nici măcar de o îngrijitoare cu normă întreagă. Datorită reglementărilor în
vigoare, posturile părăsite rămân blocate, iar situaţia se agravează pe zi ce trece. Pentru siguranţa copiilor şi pentru a
nu se mai apela la soluţia reprezentată de banii părinţilor, consider că este necesar să fie luate de urgenţă măsuri
pentru deblocarea posturilor, aşa cum s-a întâmplat şi în sănătate.
În consecinţă, vă întreb cu respect domnule ministru care este necesarul de personal la nivelul judeţului
Braşov şi la nivel naţional şi, de asemenea, ce măsuri veţi lua pentru a pune capăt acestei grave situaţii cu care se
confruntă grădiniţele din întreaga ţară?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ion Diniţă
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Grupul parlamentar al
Partidului Poporului - Dan Diaconescu
 Declaraţii politice
De ce noua coaliţie de dreapta nu susţine reducerea CAS-ului
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Perioada post alegerile europarlamentare nu a fost una de reflexie asupra rezultatelor obţinute. Nici una în
care, aşa cum am mai spus, toată lumea să se întoarcă la treabă. Perioada imediat următoare alegerilor a fost marcată
de mişcări politice. România este pe cale să obţină un partid de masă de dreapta. Fuziunea colegilor din PDL şi PNL
pune în faţa electoratului o opţiune interesantă politică, un partid de masă care să reprezinte dreapta.
Pentru echilibrul politic din România demersul nu este unul rău. Ceea ce vreau însă să subliniez astăzi este că
această alianţă sau coaliţie nu porneşte de la principii veritabile de dreapta. Opoziţia pe care o observăm din partea
liderilor acestor partide faţă de reducerea fiscalităţii este cel puţin ciudată.
Acum ne putem gândi foarte justificat la faptul că ideologia care se spune că stă la baza viitorului partid, în
fapt şi în valoare reală, nu este deloc importantă. Oportunitatea politică a înfiinţării unui astfel de partid este de
înţeles ceea ce nu este însă la fel de uşor de trecut prin filtrul logicii, este de ce reducerea CAS nu este susţinută acum
de PNL şi PDL.
Am vorbit de foarte multe ori despre necesitatea relaxării fiscale pentru sectorul privat, chiar de la această
tribună. Contraintuitiv partidul care îşi asumă adoptarea acestei măsuri, cerută de mediul de afaceri este PSD, un
partid prin excelenţă de stânga. În acelaşi timp, dreapta politică românească anunţă că se opune adoptării acestei
măsuri. Am auzit discuţii care ţin de sustenabilitatea bugetară a măsurii şi am înţeles că asumarea acestei măsuri de
către Guvernul actual nu ar fi sustenabilă.
Eu nu sunt de acord cu acest punct de vedere. Este cu atât mai ciudat să văd că acest punct de vedere este
emis de reprezentanţii unor partide de centru-dreapta. Orice punct procentual scăzut din CAS va echivala cu o
creştere a colectării de 1,2 puncte procentuale. Singurul semn de întrebarea este de cât timp este nevoie pentru ca
sistemul să revină la echilibru. Spre exemplu, după introducerea cotei unice de impozitare de 16%, a fost necesar să
treacă un an pentru ca sistemul bugetar să câştige prin creşterea exponenţială a gradului de colectare.
Este previzibil că reducerea taxelor aduce la suprafaţă economia neagră şi gri iar reducerea costurilor pe
muncă, printre cele mai mari din Europa, este foarte importantă dacă vrem să le dăm antreprenorilor şansa să se
dezvolte. Scutirea de impozitul reinvestit dublată de o reducere a CAS-ului compun un set de măsuri şoc pentru
economie care trebuie susţinut atât de organismele internaţionale cât şi de Parlamentul României, in corpore.
Suntem în faţa unei alegeri care nu ţine de preferinţele noastre politice. Măsura este acuzată de populism şi
interes electoral abscons. Important este să realizăm că indiferent care sunt motivele pentru introducerea acestei,
măsuri de scădere a CAS-ului, măsura este, în sine, o măsură bună.
Reducerea taxelor pentru sectorul privat în general şi în special reducerea Contribuţiilor pentru Asigurările
Sociale au stat în primele rânduri ale programelor de guvernare concepute şi prezentate electoratului de partidele de
dreapta. PDL a avut negru pe alb, scris în programul de guvernare 2008-2012 acest lucru. Din păcate până acum nu sa putut face acest lucru. PNL atunci când era în USL a specificat nu de puţine ori, în campania electorală din iarna
anului 2012 că îi doreşte reducerea CAS-ului.
Nu se ştie ce s-a întâmplat acum, dar, de pe o zi pe alta, opiniile exprimate pe marginea acestei măsuri s-au
schimbat radical. Guvernul susţine măsură, opoziţia de dreapta nu.
Cred că a venit momentul să dăm dovadă de susţinere pentru măsurile bune indiferent că acestea sunt
susţinute de adversarii politici. Este nevoie de acest nivel de maturitate politică pentru a ajuta mediul privat, pentru a

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 17 - 2014
săptămâna 16-20 iunie 2014
încuraja antreprenorii să angajeze oameni, pentru a crea locuri de muncă şi, de ce nu, pentru a creşte salariile
românilor cel puţin cu valoarea cu care CAS-ul scade.
Susţin în continuarea fără rezerve scăderea CAS-ului şi este foarte bine că măsura va fi suspusă dezbaterii
parlamentare. În interiorul acestui for democratic putem să ne exprimăm deschis opiniile, temerile şi speranţele pe
care le avem faţă de reducerea fiscalităţii din România. Teama că vor fi introduse alte taxe este justificată, cu toate
că, în contextul economic actual, România poate introduce scăderea CAS-ului fără a taxa pe altă parte românii.
Efectul economic trebuie să fie menţinut şi eu cred că atât pe termen mediu cât şi pe termen lung România va câştiga.
Un stat cu costuri mici pe muncă îşi permite să atragă mult mai lesne investitori, să-şi întărească clasa de
mijloc şi să construiască un mediu privat performant. Toate aceste obiective aparţin dreptei. Sunt obiective care duc
spre dezvoltare, sunt obiective care ţin de capitalism prin excelenţă.
Rămâne să închei cu aceeaşi întrebare cu care am început această declaraţie. Având în vedere toate
argumentele de mai sus, de ce nu susţine dreapta românească reducerea CAS-ului în România?
Vă multumesc,
Deputat
Ioana Dumitru
***
Redaţi minerilor Văii Jiului demnitatea pe care o merită
Stimaţi colegi,
Constat zi de zi cu tristeţe, acasă la mine, în Valea Jiului, că problemele economice şi sociale din
comunităţile oraşelor şi municipiilor din această zonă s-au acutizat cu fiecare an care a trecut de la nefericitul
moment al mineriadei din 13-15 iunie 1990.
În urmă cu 14 ani, dorinţa minerilor de a salva democraţia românească s-a transformat, din cauza intrigilor
politicienilor şi a manipulărilor la care aceşti oameni simpli au fost supuşi, în tragedia unei întregi generaţii de
locuitori ai Văii Jiului. Ştiu că acele triste evenimente din 13-15 iunie 1990, precum şi celelalte mineriade care i-au
urmat, au marcat într-un mod negativ imaginea României, aflată în primii ani ai redescoperirii libertăţilor cetăţeneşti,
după o jumătate de secol de beznă comunistă. Însă, în acelaşi timp, sunt convinsă că nimic din ceea ce au făcut
minerii – sau mai degrabă cei care au manipulat imaginea acestora – nu justifică felul în care o parte din clasa politică
românească a înţeles să se răzbune pe aceşti oameni.
Am constatat, la fel ca majoritatea oamenilor din Valea Jiului, că indiferenţa la problemele oamenilor şi lipsa
de soluţii la problemele economice şi sociale ale regiunii au devenit, în mod constant, modul de abordare a acestor
chestiuni din partea clasei politice româneşti din ultimii 24 de ani. Ceea ce este şi mai trist însă, e faptul că, la
aproape un sfert de secol care a trecut de la momentul “13-15 iunie”, lucrurile nu par să fi cunoscut o schimbare în
această direcţie. Cu o industrie minieră decimată, cu probleme sociale extrem de grave şi cu un nivel al şomajului în
permanentă creştere, Valea Jiului nu a beneficiat nici măcar de atenţia cuvenită a guvernelor în vederea identificării
unor soluţii pentru revitalizarea zonei, ca să nu mai vorbim de faptul că până şi soluţiile propuse din partea factorilor
de răspundere de la nivel local au fost, în mod sistematic, boicotate. Mai mult, zona a fost prezentată incorect drept o
gaură neagră a economiei româneşti şi un ţinut periculos pentru cei care ar dori să vină să investească ori pur şi
simplu să viziteze această zonă.
Doamnelor şi domnilor parlamentari,
Cred că la aproape un sfert de secol de la evenimentele din 13-15 iunie 1990, cu argumentele adevărurilor
istorice ale momentului, este timpul ca fiecare dintre dumneavoastră, reprezentanţi ai clasei politice româneşti, să vă
reconsideraţi poziţia faţă de Valea Jiului şi faţă de cei mai minunaţi oameni ai acesteia care sunt minerii. Vă invit să
veniţi cu încredere în Valea Jiului, să-i cunoaşteţi pe puţinii mineri care mai scormonesc astăzi în adâncurile
pământului, contribuind la statutul României de ţară independentă din punct de vedere energetic. Vă invit să veniţi în
Valea Jiului şi să vedeţi cu ochii dumneavoastră acest loc minunat în care Dumnezeu a aşezat un colţ de Rai pe un
munte de cărbune. Poate aşa veţi înţelege că noi toţi, oamenii politici ai prezentului, avem obligaţia nu doar de a
reabilita imaginea minerilor şi a Văii Jiului, ci datoria de a sprijini dezvoltarea acestei regiuni pe nedrept uitate de
unii politicieni în ultimii 20 de ani.
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În toţi aceşti ani, mulţi au venit în Valea Jiului, în campanie electorală, pentru a le cere minerilor şi familiilor
acestora votul lor de încredere. De fiecare dată, liderii politici le-au promis, sub cuvânt de onoare, că vor avea grijă ca
mineritul din această zonă a ţării nu doar să continue, dar să cunoască şi o dezvoltare pe baze economice susţinute de
stat. Cu fiecare an care trece, constat însă cu stupoare că intenţiile guvernanţilor noştri nu mai seamănă deloc cu
promisiunile făcute, sub cuvânt de onoare, minerilor din Valea Jiului.
Personal, ca om care cunosc realităţile Văii Jiului, cu bune şi cu rele, sunt convinsă că oamenii din această
zonă merită mai mult. Ştiţi la fel de bine ca şi mine că există multe soluţii pentru revitalizarea sectorului minier şi
energetic, care încă este şi trebuie să fie o importantă resursă economică şi socială nu doar a Văii Jiului, ci a
României. De aceea cred că Guvernul trebuie să abordeze problema industriei miniere şi energetice cu
responsabilitate, cu interes pentru oamenii din Valea Jiului, urmând modelul unor state europene care au găsit soluţii
în această direcţie.
Cred de asemenea că proiectele de construire a unei alternative viabile în domeniul dezvoltării turismului
trebuie susţinute de fiecare guvern al acestei ţări. Nu simpatiile sau antipatiile politice, nu adversitatea de pe scena
politică şi cu atât mai puţin ignoranţa faţă de problemele unei regiuni care a suferit deja prea mult de pe urma unor
greşeli istorice trebuie să fie abordarea oamenilor politici faţă de problemele şi faţă de cetăţenii acestei regiuni. Iată
de ce, vă invit stimaţi colegi ca, fie din cabinetele Puterii, fie de pe băncile Parlamentului, fie din orice poziţie publică
v-aţi afla, să înţelegeţi că aşa-zisele mineriade au intrat în istorie şi să întindeţi o mână salvatoare minerilor de astăzi
şi tuturor oamenilor din Valea Jiului care, de altfel, nici nu doresc altceva decât onorarea promisiunilor pe care
întreaga clasă politică românească – pe care dumneavoastră o reprezentaţi în acest moment - le-a făcut în toţi aceşti
ani, dar care încă nu au fost rezolvate.
Nutresc speranţa că veţi reflecta la toate acestea şi veţi acţiona în aşa fel încât “Noroc bun !” să nu rămână
doar un simplu salut mineresc, ci o binemeritată stare de fapt pentru oamenii Văii Jiului.
Deputat
Monica Iacob- Ridzi
***



Interpelări

Adresată: domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii
De către: deputat Tudor Ciuhodaru
Obiectul interpelării: Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti
Domnule ministru,
Domnul Ioan Cristescu, directorul Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, ne reaminteste,
ce-i drept in limba română, că „orice mutare a Muzeului Literaturii presupune afectarea manuscriselor”.
Peste trei ani, acest muzeu unic în Europa prin fondul de manuscrise şi tezaur al literaturii române, ar împlini
60 de ani. Sunt peste 10.000 de cărţi rare, printre care Biblia de la Bucureşti şi Cazania lui Varlaam şi peste 100 de
colecţii de manuscrise din opera marilor scriitori români a căror degradare ar duce la pierderea lor definitivă.
Cu toate acestea, clădirea aflata în prag de evacuare, a fost lasată fără apă şi gaze, iar întreruperea curentului
va duce la modificări de temperatură şi umiditate cu repercursiuni greu de evaluat asupra patrimoniului naţional.
Vă solicităm să întreprindeţi toate demersurile necesare pentru corectarea acestei situaţii.
Aşadar, vă rugăm să ne informaţi ce măsuri veţi lua pentru corectarea acestei situaţii ?
Solicit răspunsul în scris.
Cu aleasă consideraţie,
***
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Adresată: domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice
De către: deputat Liliana Ciobanu
Obiectul interpelării: Blocarea investiţiei „groapa de gunoi ecologică” de la Frăteşti-Giurgiu.
Stimate domnule ministru,
Revin cu o interpelare adresată Ministerului pe care îl conduceţi, prezentându-vă o situaţie anormală, pe care
am sesizat-o predecesoarei dvs. în funcţie, fără a primi un răspuns concludent. Concret, în apropiere de municipiul
Giurgiu s-a realizat o investiţie importantă într-o groapă ecologică de gunoi situată în localitatea Frăteşti, a cărei
intrare în funcţiune întârzie nepermis, după ce au trecut câţiva ani şi s-au cheltuit sume imense de bani de la
demararea proiectului.
Cu toate că este finalizat de doi ani, obiectivul investiţional a fost blocat în repetate rânduri, din cauza unor
probleme cu operatorii participanţi la licitaţiile organizate pentru derularea lucrărilor. După mai multe acţiuni în
instanţă, Consiliul Judeţean Giurgiu a câştigat procesul cu firmele contestatare, astfel încât activitatea propriu-zisă ar
fi putut începe. În mod ciudat, nici nu s-a dispus funcţionalitatea investiţiei, nici nu s-a stabilit operatorul care se va
ocupa de groapa de gunoi de la Frăteşti, şi, de asemenea, nu s-a trecut nici la stabilirea firmelor care se vor coordona
colectarea şi transportul gunoiului din cele patru sectoare desemnate la nivelul judeţului Giurgiu.
Dincolo de situaţia de blocaj al unei investiţii finalizate, oamenii din comuna Frăteşti susţin că hotărârea
amplasării depozitului ecologic de deşeuri a fost luată fără a fi cerută şi părerea populaţiei, neavând loc o consultare
publică, aşa cum prevede legea. Localnicii spun că amplasarea gropii ecologice în apropierea caselor va determina
invadarea localităţii cu mirosuri neplăcute. Nu în ultimul rând, până la funcţionarea efectivă a investiţiei de la groapa
ecologică a judeţului Giurgiu, estimată la circa 30 de milioane de euro, deşeurile sunt transportate în continuare în
Bucureşti.
Având în vedere că aţi declarat public că aveţi ca prioritate în mandatul dvs. de ministru finalizarea tuturor
investiţiilor din domeniu începute până în prezent, vă întreb cu respect:
1. Care este situaţia gropii ecologice Frăteşti din punctul de vedere al standardelor de siguranţă şi protecţia mediului?
2. Câţi bani s-au cheltuit pentru investiţia menţionată şi care este sursa de finanţare?
2. Cine se face vinovat de tergiversarea punerii în funcţiune a investiţiei, mai ales că în ultimii ani, în ciuda existenţei
acestei gropi ecologice în Giurgiu, primăriile din judeţ sunt nevoite sa încheie contracte costisitoare cu firme din
Bucureşti?
***



Întrebări

Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Strategia privind îmbunătăţirea situaţiei demografice a României
Stimate domnule ministru,
România se înscrie, alături de numeroase state europene, într-o curbă descendentă în ce priveşte populaţia
ţării din punct de vedere numeric, fapt care determină o deteriorare a structurii pe vârste, precum şi o tendinţă de
evoluţie negativă pentru viitor. Acest proces este caracterizat şi de o îmbătrânire demografică accentuată, mai ales în
zona rurală.
Domnule ministru, vă întreb cu respect:
1. Care este strategia ministerului pe care îl conduceţi pentru aplicarea măsurilor corespunzătoare stimulării natalităţii
pe termen mediu şi lung?
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2. Cum a evoluat România în ultimii trei ani din punctul de vedere al natalităţii, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul
Bacău?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Liliana Ciobanu
***
Adresată domnului Kelemen Hunor, ministrul Culturii
Stimularea păstrării obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti
Stimate domnule vicepremier,
Festivalul Judeţean al Căluşului organizat recent în judeţul Giurgiu, în zilele de Rusalii, a reunit participanţi
de toate vârstele, de la copii de şapte ani, la vârstnici de aproape 80 de ani. Este un festival tradiţional, care a ajuns
deja la ediţia a 18-a, în acest an participând zece cete de căluşari din Oinacu, Braniştea, Comasca, Bălanu, Cetatea,
Slobozia, Prundu şi municipiul Giurgiu. Consider că astfel de manifestări sunt extrem de benefice pentru păstrarea
obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, iar Ministerul Culturii are datoria de onoare de a le susţine, atât afectiv, cât şi
material.
În consecinţă, vă întreb respectuos domnule viceprim-ministru ce întreprinde concret Ministerul Culturii
pentru promovarea şi stimularea acestui gen de manifestări şi care este alocarea bugetară din acest an destinată
festivaluri judeţene şi locale tradiţionale?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Liliana Ciobanu
***
Adresată domnului Alexandru Năstase, secretar de stat, la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
Reabilitarea DN 66
Stimate domnule secretar de stat,
După cum ştiţi, în prezent se află în execuţie un important proiect de reabilitare a unui alt tronson al DN 66
(E79), respectiv pe sectorul de drum cuprins între km 93+500 - km 126+000, Bumbeşti Jiu-Petroşani.
Apreciez derularea acestui program de investiţii în modernizarea infrastructurii, cu atât mai mult cu cât
reprezint în Camera Deputaţilor unul din Colegiile din Valea Jiului. Însă, în acelaşi timp, vreau să vă informez asupra
unui aspect care consider că trebuie remediat rapid pentru ca modernizarea traseului rutier Simeria – Petroşani –
Tg.Jiu să fie completă, astfel încât participanţii la trafic să aibă parte de „Drum bun” pe întregul traseu al acestui
drum, care reprezintă nu doar o importantă cale de comunicaţii rutiere naţionale, ci şi un important traseu rutier
european.
În acest sens vă informez că, deşi în proiectul iniţial de modernizare a tronsonului Petroşani – Tg.Jiu al DN
66 (E 79), realizat din fonduri europene, a fost cuprinsă şi şoseaua de centură a municipiului Petroşani, ulterior a fost
scoasă din proiect porţiunea de drum naţional care traversează municipiul Petroşani, drum care necesită, la rândul
său, lucrări de reabilitare.
Cred, domnule secretar de stat, că este de-a dreptul hilar ca un drum naţional şi european de importanţa celui
care leagă autostrada A1 Bucureşti – Sibiu – Deva – Timişoara – Nădlac de sudul ţării, reabilitat deja la standarde
europene pe ruta Simeria – Haţeg – Petroşani şi la care se execută lucrări de modernizare similare pe tronsonul
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Petroşani – Tg.Jiu să fie întrerupt de o porţiune de numai 4-5 km, cât măsoară centura ocolitoare a municipiului
Petroşani, pe care drumul să fie lăsat de izbelişte.
Menţionez că deşi, în prezent, administraţia publică locală a municipiului Petroşani face eforturi pentru
întreţinerea acestei artere rutiere, primăria nu doar că nu-şi poate permite efortul financiar de a moderniza acest drum
la standardele necesare, ci nu are de fapt nici posibilitatea legală de a face acest lucru, deoarece drumul se află în
administrarea CNADNR.
Considerând că, pentru a fi o lucrare de infrastructură realizată cu adevărat la standarde europene,
modernizarea integrală a DN 66 trebuie să cuprindă şi centura ocolitoare a municipiului Petroşani, vă întreb domnule
secretar de stat dacă intenţionaţi să remediaţi această lacună a proiectului aflat în execuţie, precum şi modul în care
înţelegeţi să acţionaţi în această direcţie ?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Monica Iacob- Ridzi
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Blocarea Programului Naţional de screening pentru femei în judeţul Hunedoara
Mă adresez dumneavoastră, stimate domnule ministru, pentru a vă aduce la cunoştinţă situaţia Programului
Naţional de screening pentru femei în judeţul Hunedoara care, potrivit presei locale, este în acest moment blocat.
Potrivit informaţiilor din presă, cu toate că datoriile pentru decontarea serviciilor medicale aferente acestui Program
Naţional au fost achitate, la nivelul judeţului Hunedoara accesul la acesta este în continuare blocat pentru femeile din
această zonă a ţării.
Personal, mă număr printre parlamentarii care au susţinut demararea şi susţinerea Programului Naţional de
screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Având în vedere cazuistica acestei boli în regiunea pe
care o reprezint în Parlament, precum şi problemele sociale şi financiare ale femeilor care locuiesc în această regiune,
am salutat adoptarea de către Ministerul Sănătăţii a Programului Naţional prin care toate femeile cu vârsta cuprinsă
între 25 şi 64 de ani, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente
sugestive pentru patologia de cancer de col uterin au primit posibilitatea să efectueze gratuit testul BabeşPapanicolau.
Am convingerea că prin implementarea acestui program deja s-a reuşit, în numeroase cazuri, depistarea în
stadii incipiente sau în timp util pentru posibilitatea aplicării cu succes a tratamentului bolilor de cancer de col uterin,
o boală extrem de gravă şi, din păcate, extrem de răspândită în ultimii ani şi în ţara noastră. Consider că aplicarea
acestui Program Naţional de Sănătate, ca şi al altora de acest fel, sunt în măsură să asigure creşterea gradului de
sănătate al cetăţenilor români precum şi beneficii considerabile pentru Ministerul Sănătăţii, prin reducerea numărului
de pacienţi cu boli agravate, nedepistate la timp, al căror tratament implică cheltuieli mult mai mari. În acelaşi timp
însă, am convingerea că acest program trebuie să continue, dincolo de problemele de natură financiară care au
generat şi în acest caz, ca în multe altele similare, şi unele sincope.
În acest context, vă întreb, stimate domnule ministru, care este situaţia actuală a derulării Programului
Naţional de screening pentru femei ? Aşa cum vă rog să mă informaţi când veţi debloca serviciile medicale aferente
acestui program şi pentru hunedorencele care au, la rândul lor, dreptul de a intra în acest program de prevenţie derulat
de Ministerul Sănătăţii ?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Monica Iacob- Ridzi
***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 17 - 2014
săptămâna 16-20 iunie 2014

Adresată domnului Dan Şova, ministrul Transporturilor
Reabilitarea DN 66
Stimate domnule ministru,
După cum ştiţi, în prezent se află în execuţie un important proiect de reabilitare a unui alt tronson al DN 66
(E79), respectiv pe sectorul de drum cuprins între km 93+500 - km 126+000, Bumbeşti Jiu-Petroşani.
Apreciez derularea acestui program de investiţii în modernizarea infrastructurii, cu atât mai mult cu cât
reprezint în Camera Deputaţilor unul din Colegiile din Valea Jiului. Însă, în acelaşi timp, vreau să vă informez asupra
unui aspect care consider că trebuie remediat rapid pentru ca modernizarea traseului rutier Simeria – Petroşani –
Tg.Jiu să fie completă, astfel încât participanţii la trafic să aibă parte de „Drum bun” pe întregul traseu al acestui
drum, care reprezintă nu doar o importantă cale de comunicaţii rutiere naţionale, ci şi un important traseu rutier
european.
În acest sens vă informez că, deşi în proiectul iniţial de modernizare a tronsonului Petroşani – Tg.Jiu al DN
66 (E 79), realizat din fonduri europene, a fost cuprinsă şi şoseaua de centură a municipiului Petroşani, ulterior a fost
scoasă din proiect porţiunea de drum naţional care traversează municipiul Petroşani, drum care necesită, la rândul
său, lucrări de reabilitare.
Cred, domnule ministru, că este de-a dreptul hilar ca un drum naţional şi european de importanţa celui care
leagă autostrada A1 Bucureşti – Sibiu – Deva – Timişoara – Nădlac de sudul ţării, reabilitat deja la standarde
europene pe ruta Simeria – Haţeg – Petroşani şi la care se execută lucrări de modernizare similare pe tronsonul
Petroşani – Tg.Jiu să fie întrerupt de o porţiune de numai 4-5 km, cât măsoară centura ocolitoare a municipiului
Petroşani, pe care drumul să fie lăsat de izbelişte.
Menţionez că deşi, în prezent, administraţia publică locală a municipiului Petroşani face eforturi pentru
întreţinerea acestei artere rutiere, primăria nu doar că nu-şi poate permite efortul financiar de a moderniza acest drum
la standardele necesare, ci nu are de fapt nici posibilitatea legală de a face acest lucru, deoarece drumul se află în
administrarea CNADNR.
Considerând că, pentru a fi o lucrare de infrastructură realizată cu adevărat la standarde europene,
modernizarea integrală a DN 66 trebuie să cuprindă şi centura ocolitoare a municipiului Petroşani, vă întreb domnule
ministru dacă intenţionaţi să remediaţi această lacună a proiectului aflat în execuţie, precum şi modul în care
înţelegeţi să acţionaţi în această direcţie ?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Monica Iacob- Ridzi
***

