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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 23-27 noiembrie 2015) 

 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  23 noiembrie 
 
 
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 23 noiembrie, un număr de 15 propuneri legislative pentru 

care s-a propus raport de respingere din partea comisiilor de specialitate, după cum urmează: 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol (Pl-x 344/2015) - lege ordinară 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (Pl-x 114/2015) - lege ordinară 
Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru 

România (Pl-x 102/2015) - lege ordinară 
Propunerea legislativă privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate 

în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative (Pl-x 
204/2015) - lege ordinară 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI (PL-x 177/2015) - lege 
organică 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European (Pl-x 422/2014) - lege organică 

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc (Pl-x 488/2014) - lege 
ordinară  

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane şi serviciile funerare (Pl-x 245/2015) - lege ordinară 

Propunerea legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Pl-x 504/2014) - lege ordinară 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012 (Pl-x 341/2015) - lege ordinară 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (Pl-x 216/2015) -
 lege ordinară 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (Pl-x 294/2015) -
 lege ordinară 

Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 559/2014) - lege organică 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată (Pl-x 296/2014) - lege ordinară 

Propunerea legislativă - Legea Tăcerii (Pl-x 275/2015) - lege ordinară. 
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi gazelor 

naturale nr.123/2012 (Pl-x 280/2015) - lege ordinară, aceasta a fost retrimisă Comisiei pentru industrii în vederea 
redactării unui raport suplimentar. 

În ședința plenară de luni, 23 noiembrie, s-a anunțat că domnul deputat Cezar Cioată (Circumscripția 
electorală 35, Suceava) a părăsit Grupul parlamentar al ALDE și a devenit deputat neafiliat, începând cu data de 18 
noiembrie. 
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Şedinţa Camerei Deputaţilor de  miercuri, 25 noiembrie 
 

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final miercuri, 25 noiembrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje 
pentru consumatorii de energie - COM(2015) 339 (PHCD 107/2015) – (299 voturi pentru) 

2. Proiectul de hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea 
procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM(2015) 340 (PHCD 
108/2015) – (231 voturi pentru, 1 abținere) 

3. Proiectul de hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa 
energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM(2015) 341 (PHCD 109/2015) - (232 voturi 
pentru) 

4. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.100/2015 privind eliberarea 
din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi 
numirea unui secretar general adjunct interimar (PHCD 110/2015) – (233 voturi pentru) 

5. Proiectul de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate 
prin credite (PL-x 743/2015) – lege ordinară – (233 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere) 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 
778/2015) - lege ordinară – (234 voturi pentru) 

7. Propunerea legislativă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane (Pl-x 612/2015) - lege ordinară – (234 
voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere) 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă 
(PL-x 659/2015) – lege ordinară – (237 voturi pentru) 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plăţii 
contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 726/2015) – lege ordinară – (237 
voturi pentru) 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al 
decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (PL-
x 690/2015) – lege ordinară – (237 voturi pentru, 1 abținere) 

11. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii 
minorităţii tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez (PL-x 621/2015) – lege ordinară – 
(238 voturi pentru, 1 abținere) 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea 
şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (PL-x 738/2015) – lege organică – (239 voturi pentru, 
1 abținere) 

13. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 535/2005/2010) - lege organică – (237 voturi 
pentru, 1 împotrivă) 

Au fost adoptate, de asemenea, tot prin vot final, alte 16 propuneri legislative pentru care au fost întocmite 
rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. 

Solicitarea comună a Comisiei pentru industrii şi Comisiei pentru apărare referitoare la încadrarea în 
categoria legilor de complexitate deosebită a Propunerii legislative privind industria naţională de apărare, cu care sunt 
sesizate în fond şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile, 
și Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate au fost 
adoptate tacit, prin depășirea termenelor de dezbatere și vot final. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2015 
 

(Situaţia cuprinde datele la 27 noiembrie 2015) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1580  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 325

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 633

745

– votate  740

             din care: - înaintate la Senat        44 

                            - în procedura de promulgare   48 

                            - promulgate* 264 

                            - respinse definitiv 384 

– amânate pentru sesiunea următoare 1

– la vot final 4

2) Se află în proces legislativ 833

a) pe ordinea de zi 214

b) la comisii  589

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 22

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 3

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

4) Desesizări 7

5) Retrase de iniţiatori 3

 
     Cele 740 iniţiative legislative votate privesc: 

                         227 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
     90 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                44  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      93  proiecte de legi  
                         513  propuneri legislative 
 
       * În anul 2015 au fost promulgate 300 de legi, dintre care 36 din iniţiativele legislative adoptate in sesiunea 
septembrie-decembrie 2014. 
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2015 
 

 (Situaţia cuprinde datele la 27 noiembrie 2015) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1111  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie 786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 325

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 224

281

– votate  276

             din care: - înaintate la Senat        36 

                            - în procedura de promulgare   35 

                            - promulgate*   72 

                            - respinse definitiv 133 

– amânate pentru sesiunea următoare 1

– la vot final 4

2) Se află în proces legislativ 833

a) pe ordinea de zi 214

b) la comisii  589

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 22

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

8

3) Retrase de iniţiatori 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 3

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

 
 
 

    Cele 276 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                          82 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
   27 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    44  proiecte de legi  
                        194  propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2015 au fost promulgate 300 de legi, dintre care 228 din iniţiativele legislative adoptate în 
sesiunile anterioare. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

Şedinţele din zilele de luni, 23 şi, miercuri 25 noiembrie 2015 

 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 228 
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          25  

30  

   - votate 27
         din care: - înaintate la Senat   2 
                        - la promulgare   9 
                        - respinse definitiv 16 
                        - la vot final                     3 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
 
▪ Cele 27 iniţiative legislative votate privesc: 
             6 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                    din care: 
                2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                          2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

    2  proiecte de legi 
            21  propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 23-27 noiembrie 2015) 
 

 
 
 

 

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

1. PL-x 738/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991  
 

2. PL-x 535/2005/2010 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2005 
privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie 
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

3. Pl-x 612/2015 - Lege pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane 
 

4. PL-x 659/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele 
măsuri de corelare legislativă  
 

5. PL-x 726/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea 
plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte   
 
               

6. PL-x 690/2015 - Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Legea nr.253/2004 privind caracterul 
definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu 
instrumente financiare  
 

7. PL-x 621/2015 - Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii 
pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez   
  

8. PL-x 743/2015 - Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin credite 
  

9. PL-x 778/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor 
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 
 

1. Pl-x 592/2015 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 
pentru Competitivitate  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 
 

2. Pl-x 598/2015 - Propunere legislativă privind industria naţională de apărare  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 
 

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

1.  Pl-x 344/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol  
             

2.  Pl-x 114/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români  
 

3.  Pl-x 102/2015 - Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea 
construcţiilor reprezentative pentru România 
  

4.  Pl-x 204/2015 - Propunerea legislativă privind solicitarea, constituirea şi administrarea 
garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru 
modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative          

5.  Pl-x 488/2014 - Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor 
reciproc  
 

6.  Pl-x 245/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea 
nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare       

7.  Pl-x 504/2014 - Propunerea legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente   
 

8.  Pl-x 341/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 
şi a gazelor naturale nr.123/2012 
  

9.  Pl-x 216/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale din România  
 

10.  Pl-x 294/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanţa 
Guvernului   nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale din România  
 

11.  Pl-x 296/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea  
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată  
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12.  Pl-x 275/2015 - Propunerea legislativă - Legea Tăcerii  

13.  Pl-x 345/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.60 din 1991 
(republicată)  
 

14.  Pl-x 256/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind 
Statutul Băncii Naţionale a României  
 

15.  Pl-x 223/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 
România  
 

16.  Pl-x 139/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind 
calitatea în construcţii  
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F.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  
Camera Deputaţilor 

 
( la data de  27 noiembrie  2015 ) 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte.  

     Comisiile permanente au depus 35 avize. 

Cele 19 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 10 

   9 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

2  
1  

16  
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 590 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   86  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  35  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  2326 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 730 

 rapoarte suplimentare 134 107  76 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35  24 

TOTAL     771 725 830 

 
 

 



                  A N E X A  
 
 
     

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  23 - 27 noiembrie 2015 

 
 

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.739/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de 
actioner al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de 
instituţie publică implicată 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.11.2015 

Raport de adoptare 
(725/R din 26.11.2015) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.777/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 
privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.11.2015 

Raport de adoptare 
(719/R din 25.11.2015) 

2 

 
PLx.626/2015 

Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a 
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică – raport comun cu comisia juridică 

Guvern  14.09.2015 
Raport de adoptare 

(720/R din 25.11.2015) 

3 

 
 
 
PLx.727/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2015 
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea 
României de membru al Agenţiei Internationale pentru Energie 
Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internationale interguvernamentale la care 
România este parte 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.11.2015 

Raport de adoptare 
(721/R din 25.11.2015) 

 



III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
Plx.415/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.62 din 
Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării 
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind 
siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă 
conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică 

11 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.11.2015 
Raport de respingere 

(723/R din 26.11.2015) 

2 

 
 
PLx.210/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora – raport 
comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.11.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(724/R din 26.11.2015) 

 
IV. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România – 

raport comun cu comisiile pentru mediu şi juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

03.06.2015 
Raport de respingere 

(711/R din 24.11.2015) 

2 

 
Plx.202/2015 

Propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţie fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun 
cu comisia pentru mediu 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

03.06.2015 
Raport de respingere 

(716/R din 25.11.2015) 

3 

 
Plx.666/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea 

nr.46/2008 – Codul Silvic – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

23.06.2014 
Raport de respingere 

(717/R din 25.11.2015) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 



1 

 
PLx.766/2015 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Turda "Oraş-martir al 

Revoluţiei din decembrie 1989" 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.11.2015 

Raport de adoptare  
(726/R din 26.11.2015) 

2 

 
Plx.771/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

17 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.11.2015 
Raport de respingere 

(727/R din 26.11.2015) 

3 

 
Plx.747/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 
(3), (97), (98), (103) şi (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

03.11.2015 
Raport de respingere 

(728/R din 26.11.2015) 

4 

 
 
Plx.748/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 
mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare – raport comun 
cu comisia juridică 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

03.11.2015 
Raport de respingere 

(729/R din 26.11.2015) 

5 

 
Plx.749/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 
76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale – raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat  

03.11.2015 
Raport de respingere 

(730/R din 26.11.2015) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România – 

raport comun cu comisiile pentru agricultură şi juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

03.11.2015 
Raport de respingere 

(711/R din 24.11.2015) 

2 

 
Plx.202/2015 

Propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţie fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun 
cu comisia pentru agricultură 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

20.09.2015 
Raport de respingere 

(716/R din 25.11.2015) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 



1 

 
 
Plx.612/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind 
aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 
privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 
călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 
război 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.11.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(714/R din 25.11.2015) 

2 

 
 
PLx.210/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora – raport 
comun cu comisia pentru transporturi 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.11.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(724/R din 26.11.2015) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.714/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare 
6 parlam. 24.11.2015 

Raport de respingere 
(718/R din 25.11.2015) 

2 

 
Plx.770/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive – raport comun cu comisia pentru 
apărare 

17 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.11.2015 
Raport de respingere 

(722/R din 25.11.2015) 

 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.360/2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România – 

raport comun cu comisiile pentru agricultură şi mediu 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

06.09.2015 
Raport de respingere 

(711/R din 24.11.2015) 

2 

 
PLx.778/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul străinilor – raport comun cu comisia pentru 
apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.11.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(712/R din 24.11.2015) 



3 

 
PLx.719/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea 
nr.217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
– raport comun cu comisia pentru egalitate de şanse 

43 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.11.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(713/R din 24.11.2015) 

4 

 
PLx.743/2015 Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în 

vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite 

140 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

24.11.2015 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(715/R din 25.11.2015) 

5 

 
Plx.666/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea 
nr.46/2008 – Codul Silvic – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.11.2014 
Raport de respingere 

(717/R din 25.11.2015) 

6 

 
PLx.626/2015 

Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a 
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică – raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern  24.11.2015 
Raport de adoptare 

(720/R din 25.11.2015) 

7 

 
Plx.747/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 
(3), (97), (98), (103) şi (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare – raport comun cu comisia administrativă 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.11.2015 
Raport de respingere 

(728/R din 26.11.2015) 

8 

 
 
Plx.748/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 
mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare – raport comun 
cu comisia pentru administraţie 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.11.2015 
Raport de respingere 

(729/R din 26.11.2015) 

9 

 
Plx.749/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 
76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale – raport comun cu comisia pentru administraţie 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat  

17.11.2015 
Raport de respingere 

(730/R din 26.11.2015) 

 
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.778/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul străinilor – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
10.11.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(712/R din 24.11.2015) 



2 

 
Plx.770/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive – raport comun cu comisia pentru 
învăţământ 

17 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.11.2015 
Raport de respingere 

(722/R din 25.11.2015) 

3 

 
BP 1238 RAPORT COMUN asupra Cărţii albe a apărării  24.11.2015 

Raport de adoptare 
(23/RC din 26.11.2015) 

4 

 
R5/2015 RAPORT COMUN privind activitatea desfăşurată de Consiliul 

Suprem de Apărare a Ţării în anul 2014 
 24.11.2015 

Raport de adoptare 
(24/RC din 26.11.2015) 

 
XI. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.719/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea 
nr.217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
– raport comun cu comisia juridică 

43 parlam. 
adoptat de 

Senat 
10.11.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(713/R din 24.11.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 Declaraţii politice 
 
 

Construcţia spitalelor regionale de urgenţă o prioritate pentru guvernul Ciolos 
 

 
 Domnule preşedinte, 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Interesul acordat sistemului de sănatate de orice guvern desemnat de parlament, se reflectă prin mărimea 
fondurilor alocate către acest sistem. Ne dorim permanent să avem un sistem de sanătăte performant care să 
corespundă cerinţelor cetăţenilor şi de aceea căutăm să dezvoltăm şi să abordăm noi proceduri de investigaţii, să 
introducem în tratamente noi medicamente (noi molecule) si noi tehnici de abordare în stabilirea diagnosticului. 
Important este de asemenea în  acordarea asistenţei medicale construirea de noi unitaţi spitaliceşti care să aibă un 
circuit integrat, astfel ca pacientul cu urgenţă medicală severă, să nu mai fie plimbat pe la mai multe spitale,iar acest 
lucru se poate face prin costrucţia spitalelor regionale de urgentă. 

În consecintă o prioritate pentru noul guvern instalat si pentru noul ministru al sănătaţieste acela de a face 
documentaţia pentru construcţia celor trei spitale regionale de urgenţă din municipiile Iaşi, Cluj şi Craiova. S-a vorbit 
despre aceste spitale regionale de urgenţă încă din anii 2007-2008. Toţi miniştri de la sănătate şi toate guvernele de 
după 2008 au spus că construcţia celor trei spitale regionale de urgenţă constituie o prioritare. În cei 7 ani trecuţi nu s-
a făcut nimic în acest sens. 

Există la ora actuală un consens cu forurile UE privind construcţia celor trei spitale regionale de urgenţă prin 
Programul Operational Regional. De asemenea există posibilitatea ca Banca Mondială să aloce banii necesari pentru 
studii de fezabilitate si pentru proiectarea acestor spitale. 
 Solicit public factorilor de decizie, guvern, MS, şi autoritătilor locale să ţină cont de nevoile celor care 
locuiesc în aceste trei provincii istoriceşi să demareze procedurile pentru constructia acestor spitale regionale.  
Stimaţi colegi, ştim cu toţii cât de important este un sistem de sănătate funcţional care să corespundă cerinţelor 
cetăţenilor.Trebuie să facem toate demersurile necesare pentru urgentarea construcţiei spitalelor regionale de urgenţă, 
pentru ca astfel să ne îndeplinim datoria de a proteja cetăţenii şi astfel vom arăta că lucrăm pentru a respecta unul 
dintre drepturile fundamentale prevăzute de Constituţie şi anume dreptul la sănatate. 

Consider construcţia acestor spitale regionale de urgenţă un factor ce va contribui la îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei din cele trei regiuni ale tării.  

Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 
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         Unirea de la 1 decembrie 1918, moment unic în istoria României 
 
 

La 1 decembrie se vor împlini 97 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu 
România. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi, totodată, 
realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii.  

Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1.228 
de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de cetățeni veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o 
Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul şi Ţara Ungurească cu 
România. În aclamaţiile celor prezenți, este citit textul Rezoluţiei de la Alba Iulia. Aceasta este trimisă regelui 
Ferdinand, care o primește spunând că „după Basarabia şi Bucovina, mai lipsea o piatră dintre cele mai scumpe: 
Ardealul, cu ţinuturile din Ungaria locuite de români. Azi ne-aţi adus şi această ultimă piatră a clădirii, care 
încoronează marea operă de unire. Putem privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice”. Idealul unirii se 
împlinise şi, câțiva ani mai târziu, pe 15 octombrie 1922, regele Ferdinand este încoronat regele Marii Românii, în 
Catedrala de la Alba Iulia. 

Așa cum sublinia și istoricul Florin Constantiniu, „Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai 
sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om 
politic, a niciunui guvern, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu 
putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu 
inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit”. 

Ziua de 1 Decembrie a devenit, după înlăturarea regimului comunist, Ziua Naţională a României. Ea 
reprezintă un moment unic, special, marcat de recunoștință, solidaritate și speranță. Este ziua în care rememorăm și 
cinstim jertfa strămoșilor noștri, care au găsit curajul să lupte pentru constituirea statului național român.  

La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
Prin prezenta declaraţie politică, doresc să semnalez un aspect deosebit de important în ceea ce privește 

viitorul firmelor de exploatare și prelucrare a lemnului cu capital românesc, care în actualul context al economiei de 
piață fac cu greu față concurenței firmelor cu capital străin. 

Chiar dacă în prevederile noului Cod Silvic legislativul a stabilit principii clare în ceea ce privește stimularea 
și protejarea capitalului autohton, se pare că cei care erau responsabili cu punerea în aplicare a acestor principii prin 
elaborarea noului regulament de vânzare a masei lemnoase, au înțeles greșit aceste dorințe și cerințe mult dezbătute 
în procesul de modificare a Codului Silvic. 

Mai mult, regulamentul favorizează o anumită parte a sectorului forestier și nu explică modalitatea de 
stabilire a prețurilor de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior, astfel că astăzi prețurile de pornire stabilite de 
către Romsilva sunt nejustificat de ridicate. Oare va face față capitalul autohton acestei creșteri nejustificate a 
lemnului pe picior? Se poate vorbi de un ,,cartel’’ al lemnului în România care dictează prețul pe piața din România? 
Decapitalizarea firmelor românești este oare comandată de către cineva?. Sunt întrebări la care astăzi nu am un 
răspuns. 

Și încă un aspect deosebit de important pe care doresc să îl semnalez astăzi. În timp ce pe piața lemnului se 
duce un război tacit pentru supremație și control, cea mai mare parte a populației care se încălzește cu lemn de foc 
duce o lipsă acută în ceea ce privește această resursă. Unul din principiile de bază a codului silvic se referă la 
asigurarea cu lemn de foc a populației. Consider că astăzi, acest principiu este grav neglijat, atât în ceea ce privește 
asigurarea populației cu lemn de foc cât și prețul nejustificat de mare a acestui produs. Goana după profit a 
decidenților de pe piața lemnului face ca o mare parte a populației să intre în iarnă făra această importantă resursă.  

Din păcate Romsilva are ca principal indicator de performanță profitul cu orice preț, chiar și în urma vânzării 
lemnului de foc. Mai mult, primăriile și composesoratele valorifică inclusiv lemnul de foc pe picior, către firme care 
exportă acest lemn, uitând faptul că atunci când au fost împroprietărite, rolul acestor păduri era de a asigura cu lemn 
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de foc cetățenii localităților și a membrilor composesori. Consider că dacă nu se iau măsuri urgente în aprovizionarea 
populației cu lemn de foc, presiunile asupra integrității fondului forestier vor fi greu gestionate de către personalul 
silvic. 

Acest semnal de alarmă pe care îl trag astăzi poate fi începutul unei dezbateri reale a problemelor din sectorul 
forestier și un aspect extrem de important în ceea ce privește procesul de elaborare a viitoarei Strategii forestiere. 

Vă mulţumesc!  
  

Deputat 
Cristian Chirteş 

 
*** 

 
Reconstrucţia României şi a clasei politice 

 
Stimați colegi, 
Marţi, 17 noiembrie 2015, Parlamentul României a învestit cu 389 de voturi „pentru” şi 115 de voturi 

„împotrivă” guvernul format din tehnocraţii conduşi de domnul Dacian Cioloş. 
 Sunt ferm convins că ne aflăm în faţa unui nou început, în faţa unei schimbări în bine a României. Echipa de 

profesionişti a domnului prim-ministru Cioloş, chiar dacă nu toţi membrii cabinetului au stat departe de politică, are 
avantajele competenţei, prospeţimii, seriozităţii responsabilităţii şi o viziune pro-occidentală care se regăseşte în 
însăşi activitatea multora dintre miniştri în cele mai înalte foruri europene. Simt nevoia să subliniez faptul că noul 
Guvern nu este o situaţie de avarie pentru România care să pună capăt crizei politice sau un substitut al democraţiei 
sau al Parlamentului, ci este garantul implementării cu succes al unor proiecte şi reforme care, fie au eşuat în 
guvernarea precedentă, fie urmează să fie puse în practică.  

PNL va sprijini noul Executiv, va fi deopotrivă partener în luarea celor mai optime măsuri în folosul tuturor 
românilor, concretizate prin politici bine articulate, prin proiecte construite profesionist, şi critic la adresa sa atunci 
când va fi cazul.  

Ceea ce ar trebui să constituie un moment de profundă reflecţie pentru întreaga clasă politică românească este 
lipsa cronică de încredere din partea poporului, un popor îndrituit să-şi manifeste nemulţumirea faţă de spectrul 
politic. Consider că instalarea noului Guvern este un input pentru resetarea întregii clase politice. Sunt evidente 
discrepanţele şi nemulţumirile societăţii civile faţă de domeniul politicului, de modul cum înţeleg unii sau alţii să facă 
politică sau să guverneze în nume personal.  

Este un adevăr axiomatic că nu se poate face politică fără partide politice, dar nici democraţia fără popor nu 
se poate realiza. De altfel, PNL a fost singurul partid politic care imediat după demisia cabinetului Ponta a cerut 
alegeri anticipate, dorind să dea românilor şansa de a-şi exercita dreptul într-o problemă serioasă, mod prin care a 
demonstrat că este un partid guvernat de principii şi că este conectat în permanenţă la cerinţele poporului. 

De asemenea, cred că este un prilej ca până la alegerile de anul viitor să fim reevaluaţi de alegătorii noştrii, în 
baza a ceea ce am realizat pentru ei şi să ne reconectăm la populaţie. Avem datoria de ordin axiologic de a reclădi şi 
mai ales de a recredibiliza întreaga clasă politică. Indolenţa şi lentoarea eşichierului politic, precum şi modul de a 
face politică în nume personal al unora, a determinat gradul scăzut de încredere al nostru în rândul cetăţenilor.   

Mă bucură faptul că multe dintre elementele programului de guvernare ale domnului prim – ministru Dacian 
Cioloş se regăsesc şi în programul de guvernare al PNL. Reiterez aici faptul că regiunea istorică a Moldovei are 
nevoie stringentă de infrastucturi şi îmbunătăţirea condiţiilor minime de viaţă, de atragerea de investiţii care să 
contribuie la o dezvoltare durabilă armonioasă. Este o oportunitate pentru ca regiunea noastră să devină o prioritate a 
instituţiilor române. Guvernul precedent a uitat că este reprezentantul întregii administraţii locale, nu doar al celor de 
o anumită culoare politică.  

În final nu îmi rămâne decât să îmi exprim încrederea faţă de actualul Guvern şi faţă de lucrurile bune pe care 
le va clădi pentru cetăţenii români şi să vă asigur că voi urmări îndeaproape toate demersurile pe care le va iniţia. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
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Curaj, domnule Ministru, Educația meritã 5% din PIB! 
 
Domnule Președinte de ședințã, stimaþi colegi,  
 
Mãrturisesc faptul cã în timpul audierii domnului Adrian Curaj în cadrul Comisiilor Reunite pentru 

Învãțãmânt, Cercetare, Tineret și Sport, am fost plãcut impresionat de prestația celui care a primit și votul meu 
pentru învestirea în calitate de Ministru al Educației Naționale. Pânã în acest moment, nici ceea ce a fãcut, nici ceea 
ce nu a fãcut domnul Adrian Curaj nu m-a determinat sã îmi schimb pãrerea pozitivã și sprijinul pe care i l-am oferit 
prin votul meu.  

Dar existã un moment, în viața unui ministru, când i se mãsoarã nu doar voința, ci și putirința. Momentul 
când se creioneazã bugetul de stat și în care fiecare ministru primește, pentru sectorul pe care îl are în sarcinã spre 
administrare, fondurile care vor asigura (sau nu!) necesarul nu doar de funcționare, ci și de dezvoltare. 

Domnule ministru, de prea multã vreme educația naționalã și cercetarea sunt subfinanțate. De prea multã 
vreme temporarii deținãtori ai portofoliului onorat de prezența unor Haret și Iorga, fac exerciții de PR încercând sã 
demonstreze cum bugete de sub 4% din PIB sunt victorii de planificare financiarã, absolut îndestulãtoare pentru unul 
dintre cele mai prost finanțate sisteme de învãțãmânt europene. Este momentul ca un ministru responsabil sã cearã 
bani mai mult decât pentru supraviețuirea Educației Naționale. Este momentul ca ministrul sã se ocupe de asigurarea 
resurselor pentru recuperarea treptatã a decalajelor pe care învãțãmântul românesc, în special cel preuniversitar, dar 
nu numai, le înregistreazã. 

Domnule Ministru, educația meritã mai mult decât o majorare de 20%, în termeni reali, a bugetului sãu, iar 
aceasta de abia va acoperi majorãrile salariale votate deja de cãtre Parlament. Sunt perfect de acord cu colegul Ovidiu 
Raețchi, cã bugetul MENCȘ  ar trebui suplimentat, ca minim, pentru a acoperi cheltuielile legate de avizarea tuturor 
instituțiilor școlare din punct de vedere al ISU. Ca minim, repet. Deci, ținând seamã de cele menționate anterior, vã 
anunț cu respect cã nu voi vota un buget al ministerului pe care cu onoare îl conduceți, mai mic de 5% din PIB.  

Dacã sunteți un om determinat nu doar sã promitã binele, ci sã îl și facã, sau cel puțin sã lupte indiferent de 
consecințe pentru acest bine, veți și ce este de fãcut – atât în caz de obținere a respectivului buget, cât și în caz de 
eșec. Dacã nu știți, domnul profesor Mircea Miclea, de la Cluj, vã poate oferi un exemplu luminos. 
 

Deputat 
Radu Zlati 

 
*** 

 
 
 Interpelări 
 
 

 
Adresată: doamnei Victoria-Violeta Alexandru, ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic 
De către:  deputat Paul Dumbrăvanu 
Obiectul interpelării: Sancțiuni pentru nerespectarea obligației legale de a publica pe paginile de internet ale 

instituțiilor publice a informațiilor de interes general 
 
 
 Doamnă Ministru, 
 

Noul Program de Guvernare prevede între priorități ”Creșterea transparenței administrației centrale și locale, 
inclusiv prin accesul deschis la date publice”. În luna iunie a acestui an am iniţiat Propunerea legislativă privind 
monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi organismelor prestatoare de servicii publice de 
interes local sau judeţean, Pl-x nr. 625/2015, care are ca scop creșterea transparenței administrației centrale și locale, 
prin instituirea obligației legale de a publica informații de interes general pe paginile de internet ale acestor instituţii. 
Capitolul IV al propunerii prevede sancţiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii.   
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În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați poziţia Ministrului pentru Consultare Publică și Dialog Civic cu 
privire la sancțiunile instituite, prin Propunerea legislativă, pentru nerespectarea obligației legale de a publica pe 
paginile de internet ale instituțiilor publice a informațiilor de interes general. 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Mihnea Ioan Motoc, ministrul Apărării Naţionale  
De către:  deputat Paul Dumbrăvanu 
Obiectul interpelării: Demersurile efectuate în vederea realizării transferului celor 9.338 de locuinţe ANL în 
patrimoniul MApN 
 
 
 Domnule Ministru, 

 
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia prevede la art. 9 alin. (1) faptul 
că ”Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se 
face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, 
după caz, prin hotărâre a Guvernului. ” 

Potrivit unui raport al Curţii de Conturi privind eficienţa măsurilor dispuse de Ministerul Apărării Naţionale 
pentru identificarea, gestionarea, conservarea şi valorificarea activelor fixe corporale excedentare din patrimoniu de 
către Direcţia „Domenii şi Infrastructuri” (D.D.I.) în perioada 2004 - 2013 au fost transferate din administrarea 
MApN în cea a altor instituţii publice sau autorităţi ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza Hotărârilor de 
Guvern emise în acest sens, 449 imobile aparţinând domeniului public al statului, a căror suprafaţă totală este 
19.526,76 ha de terenuri şi 1.383.213,01 mp de construcţii. În schimbul acestora, ministerul trebuia să primească 
9.338 locuinţe ANL, care nu au fost primite nici până astăzi. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 republicată privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, vă rog să îmi comunicați demersurile pe care intenţionaţi să le efectuaţi în vederea realizării transferului 
celor 9.338 de locuinţe ANL în patrimoniul MApN, precum şi  măsurile pe care le veţi lua în viitor pentru a preveni o 
situaţie similară. 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii                    
De către:  deputat Ioan Tămâian 
Obiectul interpelării: Probleme stringente care necesită rezolvare de urgenţă 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Am venit astăzi la tribuna Palamentului pentru a vă semnala o serie de probleme aflate în jurisdicţia 

Ministerului Culturii. 
Aţi declarat săptămâna trecută că aveţi în vedere elaborarea unui Cod al patrimoniului naţional. Elaborarea se 

impune chiar în regim de urgenţă, pentru a se asigura cadrul legal şi instituţional pentru evaluarea, protejarea şi 
păstrarea patrimoniului cultural naţional. Este nevoie de luarea de măsuri concrete în ceea ce priveşte patrimoniul 
românesc care a fost până acum victima lipsei de dialog între autorităţi, al conflictelor de interese sau chiar a 
dezinteresului total. Nu a existat o analiză sistematică a modificărilor la care au fost supuse zonele protejate şi nu s-a 
înţeles că patrimoniul poate deveni un motor de dezvoltare economică durabilă şi din aceste motive vă rog să-mi 
comunicatţi termenul de elaborare a acestui proiect. 

O altă chestiune delicată pe care vreau să v-o aduc în atenţie o reprezintă <<extinderea prerogativelor 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, în sensul de a avea drept de veto împotriva autorizării unor construcţii 
în zonele de protecţie a monumentelor aflate în patrimoniul naţional>>, aşa cum rezultă din programul de guvernare. 
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Trebuie să aflăm, care este termenul concret pe care-l estimaţi în ceea ce priveşte rezolvarea situaţiilor cu care se 
confruntă tot mai multe clădiri de patrimoniu, care se află în apropierea zonelor unor proiecte de dezvoltare 
imobiliare (mall-uri, ansambluri rezidenţiale etc) de mare anvergură. Se ştie, respectivele clădiri de patrimoniu sunt 
ameninţate cu demolarea, în urma lăsării lor, intenţionat, într-o stare de degradare. 

Aveţi pe agenda d-voastră  luarea unei serii de măsuri prin care să se acorde sprijin tehnic pentru deţinătorii 
de imobile de patrimoniu, măsuri fiscale care să stimuleze conservarea acestora şi implicit măsuri de sancţionare 
severă pentru abandonul sau distrugerea patrimoniului? 

Ştim cu toţii că pe 1 Decembrie 2018 vom celebra un centenar de la Marea Unire de la Alba Iulia. O 
prioritate pentru Ministerul pe care-l conduceţi o reprezintă finalizarea lucrărilor la monumentul Marii Uniri de la 1 
decembrie 1918 de la Alba Iulia (incluzând în această perioada de timp de trei  ani şi o nouă selecţie a proiectelor 
artiştilor din toate  filialele  Uniunii Artiştilor Plastici din ţară, şi  o jurizare corectă a acestora).  

Aştept răspuns în scris. 
 

*** 
 

Adresatã: domnului  Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
De cãtre: deputat Adrian Oros 
Obiectul interpelării: Suspiciuni de fraudă şi abuzuri în ceea ce priveşte aplicarea de proiecte de 
infrastructură rutieră in cadrul competiţiei lansate prin PNDR pe Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, prin Ministerul Agriculturii si Autoritatea de 
Management pentru PNDR 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 

 Conform relatărilor din presa centrală din aceste zile, în data de 19 si 20 noiembrie,  Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale intenţionează să permită înscrierea de noi proiecte pe Măsura 7.2.- drumuri,  într-un 
mod incorect si netransparent. Această măsură va dezavantaja in mod direct pe potenţialii beneficiari. De fapt, 
Ministerul Agriculturii şi Autoritatea de Management schimbă regulile  în timpul jocului, iar cei care ar trebui să 
aplice proiecte pe fondurile europene se confruntă cu lipsă de profesionalism, lipsă totală de transparenţă şi chiar 
suspiciuni de fraudă din partea autorităţilor publice implicate. Trag astfel un semnal serios de alarmă pentru a stopa şi 
preîntâmpina astfel de abuzuri din partea unor reprezentanţi ai autorităţilor publice responsabile. 
 Miza de aceasta dată o reprezintă proiecte in valoare totală de 1.000.000 de Euro (nerambursabili in procent 
de 100%) pentru proiecte de infrastructură rutieră in cadrul competiţiei lansate prin PNDR pe Submăsura 7.2 
„Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, prin Ministerul Agriculturii si Autoritatea 
de Management pentru PNDR. 
 Regula depunerii de proiecte prin PNDR SubMăsura 7.2 a fost stabilită de Minister si Autoritatea de 
Management prin documentele aprobate si făcute publice, PNDR 2014-2020, Ghidul Solicitantului, Anunţul de 
lansare sesiune, documente publice care se regasesc pe site-ul AFIR si MADR.  
 Mai jos, vă expun şirul evenimentelor expuse de către aplicanţii pentru aceste fonduri europene:  
 Au fost alocaţi 194  milioane de euro pentru această sesiune, iar înscrierea de proiecte a început pe data de 
24.09.2015. S-au putut înscrie proiecte indiferent de punctaj. Sistemul informatic a contorizat valoric doar proiectele 
cu punctaj peste pragul de calitate al lunii, respectiv peste 60 de puncte in luna octombrie. Regula a fost ca sesiunea 
să se oprească atunci când proiectele depuse cu punctaj peste pragul de calitate depăşesc 120% din suma alocată, 
respectiv plafonul de 232.800.000 euro. Sesiunea s-a oprit sâmbăta 31.10.2015- pentru comunele din zona montană si 
vineri 30.10.2015- pentru comunele din restul teritoriului. Sistemul s-a oprit în mod corect când proiectele de peste 
60 de puncte înscrise au atins ca valoare cumulata plafonul de 120% din suma alocata.  La acest moment in sistem 
existau inscrise proiecte de peste 60 puncte care cumulat acopereau valoarea alocată şi proiecte sub 60 de puncte a 
caror valoare cumulată nu poate fi estimată, intrucat aceasta nu a fost contorizată de sistemul informatic. 
 In data de 03.11.2015 , Ministerul Agriculturii s-a întrunit intr-o videoconferinţă pentru emiterea unui ordin 
de ministru prin care să modifice regulile stabilite iniţial. S-a hotărât redeschiderea sesiunii si menţinerea acesteia 
deschisă pana in data de 18.12.2015. S-a încercat adoptarea acestui ordin de ministru in data de 03.11.2015, ştiindu-
se probabil că in 04.11 guvernul va demisiona. Aceasta a fost prima încercare de a crea o pârghie care să permită 
modificarea regulilor in timpul jocului, prin care să fie favorizaţi alti potenţiali beneficiari decât cei inscrişi in 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34  - 2015  
săptămâna  23 -27 noiembrie  2015  

 

 

17

competitie in baza regulilor stabilite iniţial. Se pare ca prima abordare nu a fost suficientă. Cei care au interesul de a 
introduce şi alte proiecte în competiţie trebuiau să rezolve si problema alocărilor financiare in sistemul informatic al 
AFIR.  
 În momentul de fata in sistemul informatic,  pe Submăsura 7.2 –infrastructura rutiera,  nu există alocari 
financiare care să permită înscrierea de noi proiecte. Pentru a reglementa aceasta aşa zisă “problema” pentru cei care 
urmează sa fie favorizaţi, s-au instituit ceea ce numesc reprezentanţii AFIR „măsuri reparatorii”.  
 In data de 13.11.2015, s-a publicat o Informare de Presă pe site-ul AFIR , promovată cu titlul de „veste buăa” 
pe pagina de facebook a AFIR, prin care se anunţa o „actualizare” a valorii disponibile pentru acest tip de proiecte, 
fără modificarea valorii alocate.  
 Comunicatul de presă este încâlcit si alambicat si  duce cu gândul la alocarea unei sume de bani suplimentare 
pentru proiectele care din cauza unor erori ale sistemului informatic nu au putut fi înscrise. In realitate,se vorbeşte 
despre alocarea aceloraşi sume, pentru nişte proiecte încă neînscrise, şi, de fapt,  defavorizarea celor care si-au înscris 
proiectele corect in timpul competiţiei si favorizarea concurenţei neloiale.  
 In acest context, singura explicaţie pentru acesta măsura „ reparatorie” , instituita fără a fi facute publice 
documente oficiale, este direcţionarea banilor europeni înspre entităţi care din lipsa capacitaţii de a realiza proiecte 
finantabile intr-un interval de timp prestabilit,  sau din obişnuinţa de a castiga finantari in spatele usilor inchise,  nu 
au intrat in competiţia lansata iniţial. 
 Care sunt repercursiunile acestei măsuri „reparatorii” pentru restul participanţilor de buna credinţă, respectiv 
pentru cei care si-au înscris proiectele in mod corect?  
 Pentru aceştia înseamnă din nou: 
- schimbarea regulilor in timpul jocului 
- decizii aprobate in spatele unor uşi închise 
- lipsă de transparenţă 
- lipsă de profesionalism  
- concurenţa neloială creată prin încalcarea legii neexistând un act legislativ publicat in Monitorul Oficial, care poate 
modifica un Ordin de Ministru 
 „Informarea de presă” prin care practic AFIR relansează o sesiune de depunere proiecte oprita prin epuizarea 
fondurilor alocate, este total lipsita de transparenţă si ridică o mulţime de întrebări. 
In informarea de presa AFIR precizează: „S-a impus luarea acestei măsuri reparatorii deoarece începând cu data de 
30.10.2015, ora 17:43, pentru „restul teritoriului”, şi, începând cu data de 31.10.2015, ora 02:07, pentru „zona 
montană”, nu a mai fost posibilă încărcarea on-line a proiectelor din cauza lipsei disponibilului în sistemul 
informatic.”.  
 Iată întrebările care necesită răspuns din partea AFIR: 
-De ce nu comunică AFIR care este motivul care a dus la “ lipsa disponibilului” , având in vedere ca sistemul de 
depunere on-line exact pe acest principiu a fost gândit, ca in momentul in care nu mai exista disponibil, sesiunea sa se 
opreasca? 
-De ce se menţionează “măsuri reparatorii”? Ce anume este de reparat? Ce nu a funcţionat bine?  
Alte intrebari se ridica cu privire la afirmatia ca “ Această măsură reparatorie se adresează exclusiv potențialilor 
beneficiari care s-au aflat în imposibilitatea depunerii cererilor de finanțare în data de 30, respectiv 31 octombrie.” 

‐ Cum se poate demonstra imposibilitatea depunerii cererilor de finantare in data de 30 si 31 octombrie in 
intervalul de timp in care in sistemul informatic figurau alocări financiare? 

‐ Cum poate AFIR să faca distincţie doar în baza unor documente intre cei care s-au aflat in  
imposibilitatea reala (daca aceasta a existat) de depunere a cererilor de finantare  si cei care vor incerca acum 
să se prevaleze de aceasta “portiţă a sistemului”? 

‐ Cum pot avea potenţialii beneficiari care au înscris proiecte la timp (inclusiv in data de 30 si 31 
octombrie) garantia ca aceasta masura “ reparatorie” nu ii va dezavantaja si nu a fost luata cu dedicaţie pentru 
anumiti solicitanti ? 

 Se solicită conducerii AFIR publicarea următoarelor:  
1. Situatia completa a proiectelor depuse iniţial si a punctajelor acestora (atât cele peste 60 de puncte cat si sub 60 de 
puncte). 
2. Documentele oficiale ale AFIR in baza cărora s-a emis „ Informarea” de presa din data de 13. 11.2015. 
3. Ordinul de Ministru sau alt act legislativ care a generat aceasta schimbare de regulă. 
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4. Nota de fundamentare care a stat la baza instituirii acestei masuri si semnatarii acesteia. 
 Atragem atenţia si asupra faptului că site-ul AFIR  pune in vedere :“Materialele de presă nu sunt opozabile 
niciunui document oficial al AFIR, respectiv proceduri de lucru sau anunţul de lansare a sesiunii de proiecte, publicat 
pe acest portal. Totodată, materialele de presă, prin informaţiile pe care le furnizează, nu pot influenţa procesele de 
primire, evaluare, selecţie, contractare, efectuare plăţi, verificări etc. ale AFIR, acestea putând fi modificate doar prin 
documente oficiale emise de către departamentele abilitate, avizate și aprobate de către conducerea AFIR”.   
 Schimbarea regulilor, in acest caz, realizată doar printr-o „Informare de presă”, încalcă toate cele mentionate 
mai sus de reprezentanţii AFIR. Modul netransparent in care AFIR intentionează sa ia aceasta măsura „reparatorie” 
este o continuare si confirmare a lipsei de transparenţă care a devenit evidentă din momentul lansării sesiunilor de 
depunere pentru beneficiari publici.  
 Aici dorim să subliniem faptul ca pe site-ul MADR, de la deschiderea primelor apeluri de proiecte pentru 
beneficiari privaţi, săptămânal, a fost publicată „Situatia proiectelor depuse raportată la: Masuri, Submasuri, Sume 
alocate, Sume disponibile, intervale de timp. In aceasta situaţie se prezintă in timp real numărul de proiecte depuse, 
centralizate dupa punctaje si valori. Dupa lansarea sesiunilor pentru beneficiarii publici, această informare nu a mai 
avut loc, ultima situatie a proiectelor depuse fiind cea de la data de 02.10.2015. 
 Lipsa de transparenţă aparută odată cu lansarea sesiunilor pentru beneficiari publici, corelată acum cu 
„măsurile reparatorii” ce se doresc a se lua, ne duce cu gândul la tentative de manipulare frauduloasă a sistemului si 
implicit a fondurilor europene.  
 In acest context, facem apel la toţi cei interesaţi de binele comun si de schimbarea si curăţirea sistemului de 
guvernare sa se alăture acestui demers prin care se doresc şanse egale, corectitudine si transparenţă in competiţiile de 
alocare a tuturor tipurilor de Granturi si Fonduri pentru Dezvoltare pentru întreprinzătorii interesaţi, fără 
discriminare. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă întreb, domnule Ministru, ce  punct de vedere  aveţi în legătură cu 
problema semnalată mai sus şi cum veţi preîntâmpina apariţia  altor probleme de acest fel în mod concret? 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresatã: doamnei Cristiana Pașca Palmer, ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
                  domnului Adam Crăciunescu, director general la Regia Națională a Pădurilor Romsilva 
De cãtre:  deputat Paul Maria Andreea 
Obiectul interpelării: Defrișările din zona Tarna Băi, județul Satu Mare 
 
 

Supun atenției dumneavoastră problema defrișărilor din zona Tarna Băi, din județul Satu Mare, ce mi-a fost 
adusă la cunoștință la cabinetul parlamentar. 
Direcția Silvică Satu Mare a scos la licitație, în urmă cu 3 săptămâni, un parchet în zona Tarna Băi unde se află 
Capela romano-catolică Sf. Ana datând din anul 1867, aleea cu tei seculari- monument al naturii de interes local, 
izvor cu ape minerale. Practic, o zonă pe care primăria dorea să o dezvolte ca obiectiv turistic. Licitația a fost 
câștigată de un agent economic din Maramureș care a decis în schimb defrișarea acestei zone.  
În 2013, comuna Tarna Mare, prin doamna Primar Mariana Monica Sobius, a depus o reclamație privind unele 
neconformități față de procesul de certificare de către Ocolul Silvic Livada din județul Satu Mare. Aceasta a rămas 
fără soluționare, drept urmare primăria a acționat în instanță Ocolul Silvic Livada. Soluționarea în instanță este 
programată pentru data de 24 noiembrie și riscă să fie prea târziu pentru pădurile din Tarna Băi. 
Vă rog frumos să investigați problema defrișărilor abuzive din zonă, să vă implicați în salvarea pădurilor de la Tarna 
Băi și să ne comunicați poziția dvs față de această problemă. 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată:doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
De către: deputat Ioan Oltean 
Obiectul interpelării: Problemele salariale cu care se confruntă angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţie Copilului Bistriţa-Năsăud 
 
 Stimată doamnă ministru, 
 Serviciul Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Exploatare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţie Copilului Bistriţa-Năsăud este organizat în două compartimente: Compartimentul Intervenţie în 
Regim de Urgenţă şi Telefonul Copilului şi Compartimentul Intervenţie în Situaţii de Abuz, Trafic, Migraţie, 
Neglijare, Repatrieri  şi are ca atribuţii specifice verificarea tuturor sesizărilor pentru copiii aflaţi în situaţii de abuz, 
neglijare, exploatare, trafic.  

De regulă, aceste cazuri se regăsesc în familii disfuncţionale, cu comportamente violente, antisociale, cu 
antecedente penale, cu tulburări psihice, consumatori abuzivi de alcool sau substanţe psihotrope, bolnavi de TBC, 
SIDA, hepatite, schizofrenie, tulburări de personalitate, tulburări maniaco-depresive, disfuncţii sexuale, care locuiesc 
de obicei în condiţii igienico-sanitare improprii. În timpul verificărilor, angajaţii serviciului au de a face cu adevărate 
focare de boli, pe lângă limbajul licenţios, suburban şi comportamentul agresiv al părinţilor copiilor, iar uneori aceste 
acţiuni de verificare au loc fără sprijinul organelor de poliţie, angajate în alte misiuni în acel moment. 

În ciuda conditiilor în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţie Copilului, aceştia nu beneficiază de niciun spor de condiţii deosebite de muncă. Interesant este că centrele 
care lucrează cu beneficiarii cazurilor instrumentate iniţial de DGASPC (Centrele pentru copii cu dizabilităţi) se 
bucură prin lege de un spor de condiţii deosebite de muncă. Asta cu toate că angajaţii DGASPC lucrează în condiţii 
mult mai periculoase: intervenţii în zone izolate, fără a avea acces la servicii de protecţie şi pază, la servicii medicale, 
acestea aflându-se la zeci de kilometri distanţă, instrumentarea de cazuri cu încarcatură negativă considerabilă şi 
implicarea în rezolvarea cazurilor de abuz chiar şi în reţele periculoase de traficanţi de minori.  

Potrivit Legii 272/2A04 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, DGASPC are 
obligaţia de a desemna un psiholog sau un asistent social pentru a asista copilul cu vârsta sub 14 ani în orice etapă a 
cercetarii penale.  

Pe lângă faptul ca angajaţii DGASPC intră în contact cu cazuri de o violenţă extremă, sunt implicati în 
audierile desfaşurate la poliţie, iar ulterior solicitaţi în calitate de martori în instanţă, audierile, în situaţiile anterior 
descrise, se desfăşoară de cele mai multe ori în afara orelor de program, uneori în timpul nopţii, fără a beneficia de 
plata orelor suplimentare sau a sporului de noapte.  

Prin punerea în aplicare a noilor Coduri, au primit atribuţii suplimentare, printre care, însoţirea executorului 
judecătoresc pentru punerea în aplicare a sentinţelor la cazuri cu minori instrumentate de Direcţie. În situaţia în care 
sentinţa nu poate fi pusă în aplicare, tot DGASPC-ului şi nu executorului judecătoresc îi revine atribuţia de a sesiza 
instanţa cu privire la obligarea părintelui în culpă, de a participa împreuna cu copilul la un program de consiliere şi de 
a cuprinde ulterior copilul în cauză într-un program de consiliere psihologică, program care se derulează pe o 
perioadă de 3 luni şi pe care, evident tot DGASPC are obligaţia de a-l realiza. Atribuţii suplimentare revin DGASPC-
urilor şi prin H.G. privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, 
sportiv, publicitar şi de modeling. De asemnea, în cadrul DGASPC funcţionează Telefonul Copilului, care trebuie 
deservit 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, precum şi în Sărbătorile Legale. 

Ca urmare a nivelului foarte mic de salarizare în instituţie, a plecării specialiştilor din sistem din acelaşi 
motiv, se produce o supraîncărcare cu cazuri, care nu permite compensarea orelor suplimentare efectuate cu timp 
liber. 

DGASPC a facut demersuri pentru aprobarea sporului de condiţii deosebite însă de fiecare dată solicitările 
instituţiei au fost redirecţionate, ca în final să li se comunice că nu li se poate acorda sporul pentru condiţii deosebite 
de muncă deoarece nu au beneficiat de acest spor în luna decembrie 2009 şi ca regulamentul care reglementează 
sporurile a fost prorogat, ori că nu există norme metodologice pentru efectuarea determinărilor şi a modalităţii de 
acordare a acestui spor. 

Având în vedere toate aceste constrângeri şi dificultăţi cu care se confruntă în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, este total nedrept ca salariile asistenţilor sociali din cadrul DGASPC, absolvenţi cu studii superioare de 
specialitate, să fie cele mai mici din întreg sistemul bugetar. 

Este o situaţie inechitabilă, mai ales că asistentii sociali din cadrul primăriilor au un salariu, în multe cazuri, 
de aproape 2 ori mai mare decât asistenţii sociali din DGASPC, în condiţiile în care asistenţii sociali ai DGASPC 
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trebuie să asigure coordonarea şi îndrumarea metodologică a activităţilor de asistenţă socială a tuturor primăriilor din 
judeţ. 

Având în vedere toate aspectele pe care le-am menţionat, vă rog să îmi precizaţi dacă consideraţi necesară 
acordarea sporului de condiţii deosebite de muncă pentru angajaţii DGASPC şi dacă da, cum intenţionaţi să 
gestionaţi situaţia nedreaptă în care se află asistenţii sociali din această Direcţie? 

Solicit răspuns scris. 
*** 

 
Adresată: domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către:  deputat  Mircea Man 
Obiectul interpelării:   Strategia de dezvoltare a zonei Tg. Lăpuş   
  

Domnule Ministru, 
 

În data de 26.08.2015, Consiliul Judeţean Maramureş a adoptat HOTĂRÂREA privind instituirea de restricţii 
de circulaţie pe drumul judeţean 109F, sectorul limit. Judeţ Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpuşului – 
Răzoare – Tg. Lăpuş ( int. cu DN 18B).  

Potrivit prevederilor hotărârii menţionate, pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 22 tone a fost instituita restricţie nelimitată a circulaţiei. După cum bine ştiţi, zona afectata de această 
restricţie numără peste 60.000 de locuitori, o mare parte dintre aceştia fiind angajaţi ai firmelor ce au sediile în 
localităţile vizate. Prin adoptarea acestei hotărâri de către Consiliul Judeţean Maramureş, este limitat într-o bună 
măsură, dreptul acestor persoane de a lucra, de a se întreţine pe sine şi familiile lor. Dat fiind faptul că multe dintre 
transporturile realizate de către aceste societăţi nu se încadrează în categoria celor exceptate de la aceasta restricţie, se 
creează nu doar premisele îngreunării desfăşurării activităţilor, ci şi, pe termen lung, reducerea drastica a activităţilor 
acestor societăţi.  

În plus, cea mai gravă consecinţă indirectă a acestei restricţii o reprezintă faptul că reducerea activităţii 
societăţilor din zonă atrage după sine o inevitabilă reducere a numărului de locuri de muncă. 

Mai mult decât atât, o astfel de măsură este de natură să determine potenţialii investitori să se reorienteze cu 
privire la zona de destinaţie a investiţiilor, atrăgând după sine nu doar stoparea dezvoltării zonei menţionate, ci chiar 
regresul acesteia din punct de vedere al activităţilor economice desfăşurate. 

Dată fiind situaţia prezentată, va rog să îmi comunicaţi măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi în vederea 
remedierii situaţiei prezentate, a diminuării impactului economico-social al acestei măsuri, precum şi strategia pe care 
intenţionaţi să o implementaţi în vederea susţinerii dezvoltării zonei Tg. Lăpuş. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 
 
 
      
 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Marian Dan Costescu, ministrul Transporturilor  

Excluderea sistematică a municipiului Timișoara și a județului Timiș din Masterplanul General de Transport 
precum și din toate finanțările din domeniul infrastructurii de transport 

 

Domnule Ministru, 

Masterplanul General de Transport, este documentul care stabileşte priorităţile de infrastructură ale României 
pentru următorii 15 ani. Doar proiectele incluse în Masterplan vor putea fi finanţate din fonduri europene. Finanțarea 
de la bugetul național nu există pentru că în anul 2015 Guvernul Ponta a reușit “performanţa” nu numai să taie 
investițiile de la bugetul național, ci să taie și co-finanțările proiectelor europene, nefiind în stare să finanțeze 
constant nici măcar acei 15-25% obligatorii pentru a putea primi 75-85% fonduri nerambursabile de la Uniunea 
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Europeană. Atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru construcţia de autostrăzi în România reprezintă un 
pas semnificativ pentru creşterea economică, contribuind, astfel, la reducerea decalajelor faţă de economiile din restul 
Uniunii Europene prin realizarea de investiţii majore şi crearea de locuri de muncă. Conform cunoștințelor 
geografice ale fostului guvern, județul Timiș nu se află pe harta României. Altfel, nu se explică faptul că județul 
Timiș nu s-a regăsit în Masterplanul General de Transport. În prezent judeţul Timiș  este cvasi-absent din lista de 
investiții  fiind în continuare, cu zero lei alocaţi proiectelor sale aflate în jurisdicţia Guvernului României. 
Reamintesc  faptul că municipiul Timișoara contribuie după Bucureşti, cu  cei mai mulţi bani la bugetul de stat al 
României și, în plus, municipiul Timișoara este municipiu de județ candidat la titlul de capitală culturală europeană. 

Șoseaua de centură a Timișoarei este o șosea de ocolire pentru traficul greu și circulația de tranzit. În 
prezent, Timișoara are o variantă ocolitoare pe partea de nord, între Calea Aradului și Calea Lugojului, de 12 
kilometri, care a fost construită în șapte ani.  Șoseaua are profil de autostradă şi are un singur tronson finalizat, în  
partea de nord, între DN 6 (Lugoj) şi DN 69 (Arad). Pentru ca inelul ocolitor să fie complet mai este nevoie de 
construcţia unei șosele care să lege Calea Șagului de Calea Lugojului, adică trebuie turnați 35 de kilometri de asfalt 
fiind necesară construcţia a  două tronsoane. Pentru niciunul dintre cele două obiective nu este asigurată finanţarea în 
vederea demarării procedurilor de execuţie . În ceea ce privește centura sud a municipiului Timișoara, varianta de 
ocolire  aceasta este a treia oară când mă adresez Ministerului Transporturilor. Ultimele două întrebări le-am adresat 
în  anul 2013, întrebarea nr.276 B din 23 aprilie și întrebarea nr.5458 A din 22 octombrie 2014. Ambele întrebări și 
răspunsuri sunt publice și pot fi consultate pe site-ul Camerei Deputaților. La aceasta din urmă, în răspunsul primit se 
spune printre altele, citez : "Beneficiarul eligibil în cadrul POS-T este CNADNR SA, societate care ar putea depune o 
cerere de finanţare cu privire la execuţia lucrărilor de construcţie a centurii Timişoara Sud. Prin urmare, vă rugăm să 
vă adresaţi acestei instituţii în vederea obţinerii informaţiilor cu vedere la acest subiect.” Între timp, CNADNR SA s-
a întors în subordinea Ministerului Transporturilor, în urma unei OUG din 17 decembrie 2014, și are prevăzut 
conform declarațiilor conducerii, în anul 2015 un buget de 6,11 miliarde lei, în creştere cu 31%. 

Având în vedere tergiversarea sistematică din 2012 până în prezent a acestei situații, și ținând cont și de 
faptul că CNADNR SA a revenit în subordinea Ministerului Transporturilor, revin cu o nouă întrebare, și vă rog, 
domnule Ministru să-mi comunicați punctul dumneavoastră de vedere referitor la problema prezentată, precum și 
măsurile concrete pe care le veți întreprinde pentru includerea municipiului Timișoara și a județului Timiș în toate 
finanțările din domeniul infrastructurii de transport. 

Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Marian Dan Costescu, ministrul Transporturilor  

Lipsa de transparență în cheltuirea  banului public la CNADNR SA 

 

Domnule Ministru, 

  
 CNADNR SA ar trebui să fie o companie de interes strategic național cu rol deosebit de important în 
dezvoltarea rețelei de autostrăzi și în conectarea României la rutele europene printr-o infrastructură bine dezvoltată. 
 CNADNR  SA s-a întors în subordinea Ministerului Transporturilor, în urma  OUG a fostului guvern datată 
17 decembrie 2014, și are prevăzut conform declarațiilor conducerii, în anul 2015 un buget de 6,11 miliarde lei, în 
creştere cu 31% față de 2014, având pentru anul în curs un profit brut de 215,555 milioane de lei, alocaţiile de la 
buget pentru investiţii se ridică la 5,852 miliarde lei, din care 398,923 milioane de lei reprezintă alocaţii aferente 
plăţii angajamentelor din anii anteriori. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 6.491, în creştere cu 
456 de persoane faţă de 2014, iar câştigul mediu lunar pe salariat se ridică la 2.525 lei - determinat pe baza 
cheltuielilor cu salariile - şi la 2.702 lei - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială.  
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 CNADNR SA se finanţează prin bugetul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, 
Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor organ de specialitate cu personalitate juridică în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, înfiinţat ca urmare a OUG 96/2012. 
 CNADNR SA este un nucleu de “şefi”, având în vedere că un angajat din şase are funcţie de conducere, iar 
până acum niciun ministru nu a încercat să reorganizeze această companie, care poate fi considerată un eşec 
instituţional.  Din 2008 până în prezent, CNADNR SA a avut un buget cumulat de circa 13,5 miliarde de euro, 
bani suficienţi pentru construcţia a aproape 2.000 de kilometri de autostrăzi la un cost mediu de 7 milioane de 
euro/kilometru, dar România are doar 700 de kilometri de autostrăzi în prezent. Doar 420 de kilometri de autostrăzi 
au fost deschişi circulaţiei după 2008, România continând să fie și în prezent la coada Europei la capitolul 
infrastructură rutieră. Modul în care s-au cheltuit aceste sume poate reprezenta o măsură a risipei realizate de-a lungul 
timpului, având în vedere că CNADNR SA are anual un buget de 1,5 -2 miliarde de euro, atât pentru autostrăzi, cât şi 
pentru  drumuri naţionale, dar rezultatele au întârziat să apară. La ora actuală CNADNR SA este o companie 
nerestructurată, netransparentă, fără rezultate concrete şi care nu-și  justifică  sumele alocate și cheltuite în fiecare an.  
 Având în vedere situația prezentată, vă rog, domnule Ministru să-mi comunicați strategia pe care 
dumneavoastră o aveți în vedere în scopul transparentizării cheltuirii banilor publici de către CNADR SA. Menționez 
faptul că până în prezent, CNADNR SA nu a publicat  rapoarte trimestriale sau semestriale publice, prin care să 
comunice care a fost planul de management în acest an, precum și care au fost proiectele către care s-au direcționat 
banii în anul 2015.   
Solicit răspuns scris.  

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-Ministrul României 

Respectarea legislaţiei în vigoare şi depolitizarea instituţiilor statului român 

 Domnule Prim-Ministru, 
 

În programul de guvernare prezentat la investire în faţa Parlamentului României, se menţionează 
faptul că Guvernul României va testa şi aplica noi metode de lucru în ceea ce priveşte funcţionarea 
internă a aparatului central şi local, în încercarea de a lăsa la finalul mandatului o serie de soluţii 
alternative viabile pentru buna funcţionare a administraţiei publice.  În acest sens, Guvernul Dacian 
Cioloş îşi propune, să fie un guvern deschis şi transparent, în dialog cu instituţiile administraţiei publice 
centrale şi locale, cu societatea civilă şi cetăţenii ţării. În acelaşi document se prevede profesionalizarea 
administraţiei publice prin recrutare şi evaluare pe bază de competenţe şi performanţă, stabilirea unor 
trasee profesionale clare, care să confere predictibilitate şi motivaţie pentru evoluţia în carieră, precum şi  
dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management al performanţei personalului angajat în cadrul 
administraţiei publice. Nu în ultimul rând, se menţioneză crearea unor programe de evaluare a 
transparenţei şi testare a profesionalismului şi integrităţii personalului angajat în cadrul administraţiei 
publice, inclusiv prin parteneriate cu organizaţii ale societăţii civile. Astfel, în concordanţă cu  principiile mai 
sus enumerate, Guvernul României are datoria de a demara procesul de depolitizare a instituţiilor statului român, prin 
‘’depesedizarea’’ în ritm accelerat a tuturor instituţiilor statului, cu atât mai mult cu cât încă de la desemnare aţi 
menţionat faptul că depolitizarea instituţiilor statului este unul dintre obiectivele dumneavoastră şi ale cabinetului pe 
care îl conduceţi. 

 Cu toate că legislaţia în vigoare le interzice funcţionarilor publici  şi înalţilor funcţionari publici să se 
implice în activităţile politice sau să susţină vreo formaţiune politică,să nu favorizeze prin acţiunile şi manifestările 
lor nici un partid politic, realitatea din ultimii ani ne-a arătat că fosta guvernare nu a respectat nicio secundă legislaţia 
în vigoare. Avînd în vedere această situaţie, actualul Guvern al României trebuie să vegheze la aplicarea şi 
respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei actuale pentru a reda independenţa şi libertatea instituţiilor statului 
astfel încât acestea să lucreze în folosul şi pentru bunăstarea  cetăţenilor ţării, nu în folosul partidelor politice, a 
baronilor locali sau a clientelei de partid.  
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Ţinând cont de faptul că  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este o instituţie aflată în subordinea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraiei Publice,instituţie înfiinţată prin Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, instituţie al cărei unic scop ar trebui să fie acela de a asigura managementul funcţiilor 
publice şi cel al funcţionarilor publici, vă rog , domnule Prim-Ministru să-mi precizaţi care sunt măsurile pe care le 
veţi lua pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, şi anume, prevederile Legii nr.188/1999, cu modificările 
şi completările ulterioare, în scopul depolitizării tuturor instituţiilor statului, pentru asigurarea profesionalismului, a 
transparentizării şi a eficientizării activităţii administraţiei publice centrale şi locale în conformitate  cu obiectivele 
asumate în programul de guvernare. 

Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 

Adresată domnului Marian Dan Costescu, ministrul Transporturilor  

Stadiul dezastruos în care se află Gara de Nord din municipiul Timişoara 

  
Domnule Ministru, 
 
 După cum cunoaşteţi, judeţul Timiş este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Este la graniţa 

de vest, are o istorie occidentală care l-a propulsat foarte mult din punct de vedere economic. În conformitate cu 
programul de guvernare prezentat în faţa Parlamentului României cu ocazia investirii sale, Guvernul Dacian Cioloş s-
a angajat, citez: ''Investiţiile în infrastructură vor fi tratate cu prioritate, văzute fiind ca elementul esenţial în 
deblocarea potenţialului de atractivitate investiţională a României; iar la capitolul 7 referitor la Transporturi şi 
infrastructură se menţionează ca prioritate - valorificarea poziţiei geografice a României şi transformarea ţării într-un 
nod logistic regional.''  De menţionat faptul că în judeţul Timiş activează aproximativ 6.100 de companii străine, fiind 
judeţul care a atras cei mai mulţi investitori străini, datorită poziţionării la graniţă, fiind o poartă către Europa 
Occidentală.  

 În acest sens, reabilitarea Gării de Nord ar trebui să constituie o prioritate pentru municipiul Timişoara, 
pentru judeţul Timiş şi pentru zona de vest a României. Din păcate, pe raza Sucursalei CREIR CF Timişoara există o 
situaţie deosebită, în staţia Timişoara Nord, staţie care a făcut parte din proiectul de  modernizare a activităţilor 
comerciale şi reducerea costurilor de întreţinere în cinci staţii, printre care şi Timişoara, având ca sursă de finanţare – 
BERD. Lucrările au fost demarate în august 2005.  Până în august 2007  s-a realizat  puţin peste (30%) din totalul de 
executat, deoarece constructorul (Poldmir Construction ltd.-Israel) nu a mai primit de la consultant (Euro Immo Star-
Belgia) acceptul de a deconta lucrările efectuate pe motiv de calitate necorespunzătoare a acestora. Prin Hotărârea 
Consiliului de Administraţie al CNCFCFR-SA Bucureşti s-a hotărât demararea procedurilor de reziliere a 
contractului de execuţie, astfel încât s-a ajuns la Tribunalul de Arbitraj de la Paris. 

În anul 2011 a fost obţinut acceptul Ministerului de Finanţe pentru prelungirea datei limită de valabilitate a 
finanţării contractate până în anul 2013. La începutul anului 2012 CNCF”CFR” – SA a câştigat procesul de la Paris şi 
a determinat restul de executat care urma pe procedură BERD să fie licitat şi contractat. Sucursala CREIR CF 
Timişoara a obţinut o nouă prelungire a autorizaţiei de construire, cu termen limită de valabilitate până la sfârşitul 
anului 2013, procedurile de achiziţii pe procedură BERD pentru încheierea unui nou contract cu restul de executat, 
fiind  de competenţa CNCF”CFR” - SA Bucureşti – Ministerul Transporturilor. Pentru realizarea acestui proiect, 
Ministerul Transporturilor a anunțat mediatic că a alocat  încă din anul 2014 suma de 1,3 milioane de euro pentru 
reabilitarea Gării de Nord din municipiul Timişoara.Surprinzător, deoarece Gara de Nord din Timişoara arată şi la 
finalul anului 2015 jalnic. 

 În ceea ce priveşte situaţia dezastruoasă în care se află Gara de Nord a municipiului Timişoara, menţionez că 
m-am adresat tuturor miniştrilor care s-au aflat la conducerea acestui minister din 2012 până în prezent, fără niciun 
rezultat, aceasta fiind a patra oară când mă adresez Ministerului Transporturilor în scopul deblocării şi rezolvării 
acestei probleme. În acest sens, ţinând cont de scurta prezentare de mai sus, vă rog, domnule Ministru, să-mi  
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comunicaţi care sunt  măsurile concrete pe care le veţi întreprinde  pentru rezolvarea situaţiei în care se află 
Gara de Nord, proiect vital pentru locuitorii Timişoarei –municipiu de judeţ candidat la titlul de capitală culturală 
europeană   

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat  
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Patriciu Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii 

 
Situaţia  Institutului Regional de Oncologie  de la Timişoara 

  
Domnule Ministru, 

 
Colegiul Medicilor din România a  avertizat  că din cauza deficienţelor din sistemul de sănătate, în România 

cancerul a ajuns să aibă cea mai mare rată a mortalităţii din ţările europene. Numărul insuficient de medici, penuriile 
de finanţare, politicile neinspirate din domeniul sanitar sunt doar câţiva dintre factorii care contribuie la această 
concluzie care nu face cinste sistemului medical din România.  

Anul trecut, fostul ministrul al sănătăţii, domnul Nicolae Bănicioiu, a anunţat că  Timişoara rămâne pe 
dinafară la investiţia de mult promisă şi anume construcţia unui spital regional. În anul 2013, Ministerul Sănătăţii a 
găsit resursele necesare pentru o astfel de investiţie la Iaşi, arătând că Institutul Oncologic de acolo este prioritatea 
zero şi precizând că pentru finalizarea şi punerea lui în funcţiune sunt prevăzuţi 17,9 milioane de lei. Faptul că Minis-
terul Sănătăii a considerat Iaşiul ca prioritate este nedrept şi inuman din perspectiva numărului de bolnavi de cancer 
aflaţi în evidenţe.   

Conform Ministerului Sănătăţii, dacă la Iaşi sunt în evidenţe 9.537 de bolnavi de cancer, în judeţul Timiş, în 
momentul de faţă, sunt înregistraţi 15.873 de bolnavi de cancer, judeţul Timiş fiind pe locul doi în regiunea de Vest 
ca mortalitate cauzată de cancer. Judeţul Timiş continuă să rămână unul dintre judeţele cu cea mai mare incidenţă a 
cancerului, raportată la zona de vest, dar şi nivel naţional, fiind pe locul doi în regiunea vest ca mortalitate cauzată de 
cancer.  Construcţia unui spital regional ar fi fost  mai mult decât necesară în judeţul Timiş, unde apar anual peste 
2.200 de cazuri noi de cancer, incidenţa anuală fiind de 335 de cazuri noi la 100.000 de locuitori. 

Suma  care a fost atribuită de Ministerul Sănătăţii pentru realizarea documentaţiei poate fi considerată  
pierduţă, pentru că studiul de fezabilitate întocmit nu  mai are corespondent în realitate, ţinând cont de faptul că, fără 
măsuri minime de protecţie, clădirea de pe Calea Torontalului se degradează pe zi ce trece. Judeţul Timiş a fost 
cvasi-absent din lista de investiţii finanţate de fostul Guvern al României. Timişoara figurează şi în prezent cu zero 
lei alocaţi proiectelor sale aflate în jurisdicţia Guvernului României . 

În calitatea mea de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, colegiul uninominal nr.1 am adresat  
întrebări referitoare la acest subiect tuturor miniştrilor care s-au succedat la conducerea Ministerul Sănătăţii din 2012 
până în prezent. Mai mult, am formulat şi susţinut un amendament  la Legea Bugetului de Stat în 2013 şi 2014, 
referitor la situaţia Institutului Regional de Oncologie din Timişoara, amendament, care, din păcate, a fost respins atât 
în comisia de specialitate, comisia de sănătate a Camerei Deputaţilor, cât şi în plenul reunit al Parlamentului 
României, majoritatea parlamentară considerând neimportant acest amendament. 

Având  în vedere faptul  că  Institutul  Regional de Oncologie  de la Timişoara este o investitie de interes 
national, vă rog, domnule Ministru, să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere asupra problematicii 
prezentate şi care sunt măsurile pe care le veţi întreprindeţi pentru demararea şi finalizarea unui  proiect vital  atât 
pentru sănătatea cetăţenilor municipiului Timişoara, cât şi pentru sănătatea cetăţenilor din  judeţele limitrofe. 

Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34  - 2015  
săptămâna  23 -27 noiembrie  2015  

 

 

25

Adresatã domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice 
 
Procesul de regionalizare administrativă a României un pas decisiv pentru o mai bună absorbţie a fondurilor 

europene 
 
  Doamnule Ministru, 
 
 România este împărţită în 41 de judeţe, iar acest lucru poate să creeze o problemă majoră în ceea ce înseamnă 
absorbţia fondurilor europene. România trebuie să treacă într-o altă etapă, aceea a faptelor concrete în folosul 
cetăţeanului. Discuţiile pe marginea regionalizării ţării se poartă încă de la aderarea României la Uniunea Europeană, 
însă de atunci au trecut mai bine de 8 ani iar ţara noastră este pusă în situaţia de a fi ultima ţară din UE din punct de 
vedere al capacităţii de absorbţie a fondurilor europene,acest lucru fiind şi rezultatul lipsei personalităţii juridice a 
regiunilor ţării. Programul Operaţional Regional are o autoritate de management la nivel central, în România existând 
8 regiuni statistice, care au Consiliu de dezvoltare regional format din toți actorii locali, primării, consilii judeţene, 
ONG-uri, Camere de Comerţ, IMM-uri. Acest Consiliu de dezvoltare regional este cel care realizează strategia de 
dezvoltare a regiunii, priorităţile de dezvoltare a regiunii, precum şi planul investiţional. Criticile dure ale Comisiei 
Europene faţă de ţara noastră legat de superbirocratizare, hățișul legislativ în procedurile de accesare a fondurilor 
europene, precum şi schimbarea regulilor în timpul jocului a determinat ca România să fie neperformantă în acest 
domeniu, comparativ cu toate celelalte state membre care şi-au modernizat sistemul de absorbţie. Aceste lucruri la 
care se adaugă incapacitatea de a ne concentra pe procesul de regionalizare a ţării au dus la blocarea fondurilor 
europene, fonduri care ne-ar fi permis să implementăm  proiecte cu impact naţional. 
 În programul de guvernare al Guvernului Dacian Cioloş, la capitolul 3 referitor la Administraie 
publică eficientă, subcapitolul 3.1, se menţionează, citez: ''Guvernul României are în vedere continuarea 
procesului de descentralizare administrativă şi consolidare a autonomiei locale, prin reducerea rolului 
administraţiei centrale la cel de strategie, politici şi control, concomitent cu creşterea resurselor 
financiare la nivel local, precum şi  realizarea unei Strategii de dezvoltare regională, armonizată cu 
Strategia de dezvoltare naţională, prin crearea unui cadru instituţional de organizare şi funcţionare a 
regiunilor administrativ-teritoriale care să asigure înlăturarea decalajelor de dezvoltare existente.'' 
 Avînd în vedere situaţia prezentată şi ţinând cont de prevederile cuprinse în actalul program de guvernare, vă 
rog, doamnule Ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere referitor la calendarul de finalizare a 
procesului de regionalizare, un proces necesar, benefic, eficient pentru comunităţile României. De asemenea, vă rog 
să-mi comunicaţi care sunt soluţiile pe care Guvernul României le va întreprinde pentru ca acest proces de 
regionalizare a României să permită o creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene, fonduri care ar 
reprezenta  cele mai bune soluţii pentru problemele cu care se confruntă în prezent România. 

 Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 
Adresatã domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Programul Naţional de Dezvoltare Localã 
 
  Doamnule Ministru, 

 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL),  în loc să fie un sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor 

locale a ajuns să fie doar un instrument politic. Resursele limitate pentru modernizarea României sunt irosite prin 
finanţarea unor proiecte pe criterii politice şi clientelare. Suntem în ţara în care banii publici sunt distribuiţi prin ordin 
de ministru fără niciun fel de criteriu de prioritate. Comunităţi întregi rămân astfel fără drumuri comunale şi judeţene 
asfaltate, fără apă şi canalizare.  
 PNDL a fost adoptat prin OUG 28/2013 şi cuprinde trei subprograme: modernizarea satului românesc - 
pentru comune, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor şi dezvoltarea infrastructurii la nivel judeţean - pentru 
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judeţe. MDRAP stabileşte bugetul anual al programului, alocă sume pentru fiecare judeţ, subprogram şi pentru 
fiecare proiect, pe baza ordinului de ministru. Deciziile privind alocarea fondurilor aparţin în totalitate ministerului, 
neexistând, ca în cazul fondurilor europene, cereri şi evaluări complexe, metode de analiză a impactului investiţiei. În 
prezent, PNDL are peste 3950 de proiecte în execuţie, din care 25% cu un grad de execuţie de peste 50% şi aproape 
1200 de proiecte cu un grad de execuţie de sub 5% la jumătatea anului acesta. În 2014, bugetul alocat proiectelor prin 
PNDL a fost de aproape 350 de milioane euro. Pentru finalizarea proiectelor ar fi necesar cel puţin 15 ani dacă s-ar 
menţine alocarea financiară din ultimul an cu o creştere de 5% în fiecare an. Valoarea totală a proiectelor cuprinse în 
program se ridică la peste 5 miliarde euro. Având în vedere că până în 2020 s-ar putea aloca în total 3 miliarde de 
euro pentru tot programul, rezultă că cele mai multe proiecte nu vor fi terminate până la finalul acestei perioade. 
Pentru rezolvarea problemelor legate de drumurile judeţene şi comunale (peste 2/3 din drumurile comunale sunt 
nemodernizate) şi pentru conectarea populaţiei din localităţile cu peste 2000 de locuitori la reţele de apă şi canalizare, 
ar fi nevoie în următorii ani de peste 35 de miliarde de euro. Nici cu banii europeni alocaţi, nici cu sumele pe care le 
poate genera bugetul României aceste fonduri nu pot fi asigurate. 

Ţinând cont de problematica prezentată, vă rog, doamnule Ministru să-mi comunicaţi : 
1. Care sunt măsurile pe care dumneavoastră, în calitate de Ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice le veţi lua pentru asigurarea transparenţei şi echidistanţei în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală, pentru ca repartizarea sumelor prin hotărâre de guvern să nu se mai facă pe bază de clientelism şi partizanat 
politic ? 

2. PNDL trebuie regândit, armonizat cu alte programe de investiţii şi prioritizat în aşa fel încât să fie finalizate 
proiectele cu impact maxim şi cele aflate într-o stare avansată de realizare. Se necesită stabilirea unor criterii de 
selecţie pentru ordonarea proiectelor funcţie de impactul acestora şi de gradul de realizare, după modelul proiectelor 
europene. Aveţi în plan o sortare a proiectelor aflate în derulare, precum şi  o stabilire a criteriilor de selecţie pentru 
ordonarea proiectelor funcţie de impactul acestora şi de gradul de realizare, după modelul proiectelor europene? 

 Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 
Adresatã domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Măsuri pentru sprijinirea producătorilor autohtoni în valorificarea producţiei 
 

Domnule Ministru, 
 

 Învestirea dumneavoastră în funcţia de Ministru al Agriculturii, ca specialist, cu o bogată experienţă în 
problematica agriculturii româneşti, a născut aşteptări deosebite, mai ales în reglarea unor probleme care trenează de 
foarte mulţi ani în România. După cum foarte bine cunoaşteţi, suprafeţele de teren agricol lucrate în România au 
crescut de la an la an, iar, prin efortul fermierilor a crescut şi nivelul producţiilor din domeniul cerealier, legume, 
fructe, stimulând chiar şi producţia zootehnică. Din nefericire, domnule ministru, veştile bune se opresc aici, pentru 
că, din cauza unei concurenţe mai puţin loiale, completată de capacitatea redusă a fermierilor români de a se asocia şi 
a valorifica producţiile proprii, consumatorii români ajung cu dificultate la produsele româneşti. Astfel, în cea mai 
mare parte a pieţelor agro-alimentare din România se comercializează produse de origine străină, în puţine cazuri cu 
documente de origine, care fac o concurenţă profund neloială producătorilor români, în special în zona legume şi 
fructe. Politicile anterioare bazate pe obligaţia deţinerii unui certificat de producător pentru a comercializa produse în 
pieţele agro-alimentare şi-au arătat ineficacitatea. În aceste condiţii, vă rog, domnule ministru să aduceţi următoarele 
precizări: 

- cum intenţionaţi să stimulaţi comercializarea produselor autohtone pe piaţa internă şi, de ce nu, să încercaţi 
orientarea producţiei autohtone către exporturi, în vederea unei mai bune valorificări? 

- Ce măsuri intenţionaţi să implementaţi în vederea înlăturării principalelor cauze ale existenţei unei 
concurenţe neloiale pentru produsele agro-alimentare? 
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Solicit formularea răspunsului în scris. 

 
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
 

 
Adresatã domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Reevaluarea programelor demarate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală 

 
Domnule Ministru, 
 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală a 
fost utilizată, încă de la adoptare, ca pârghie politică de finanţare a administraţiilor publice locale, care prin structura 
lor politică au fost apropiate partidului sau coaliţiei de guvernare. La nivelul judeţului Vrancea acest lucru se poate 
vedea cu ochiul liber, mai ales că proiectele iniţiale propuse prin acest program nu au nici o legătură cu dezvoltarea 
locală şi nici cu obiectivul reducerii decalajelor de dezvoltare între diferitele localităţi ale aceluiaşi judeţ. Acest lucru 
este cu atât mai grav cu cât Judeţul Vrancea se află în topul negativ al investiţiilor publice din ultimii zece ani, în 
special în modernizare colectivităţilor locale, unele localităţi fiind cu o consecvenţă deosebită discriminate, atât de la 
nivel guvernamental, dar şi de la nivelul Consiliului Judeţean Vrancea. În contextul în care aveţi oportunitatea de a 
îndrepta aceste grave neajunsuri ale unui program util pentru comunităţile locale, în mod special cele din mediul 
rural, vă rog, domnule Viceprim-ministru să-mi comunicaţi dacă intenţionaţi să recalibraţi întregul program, astfel 
încât proiectele derulate să nu mai fie lăsate la îndemâna politicului, ci să rezulte din nevoile reale de modernizare ale 
colectivităţilor locale. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
Adresatã domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor 
 

Reevaluarea licenţelor pentru transportul public în judeţul Vrancea 
 
Domnule Ministru, 
 

 La nivelul judeţului Vrancea transportul public de persoane intrajudeţean este asigurat în exclusivitate de 
către agenţi economici privaţi, care au obţinut licenţe de transport persoane în conformitate cu flota de autovehicule 
aflate în dotare. Din păcate, ca urmare a lipsei totale a controalelor autorităţilor publice privind respectarea siguranţei 
transportului de persoane, agenţii economici profită şi reduc costurile totale înghesuind în microbuzele dotate cu 
16+1 locuri, peste 30 de călători. Astfel, mai mult de jumătate dintre pasageri se deplasează fără loc pe scaun, lucru 
care contravine prevederilor legale în materie. Dacă mai adăugăm la aceste aspecte şi faptul că emiterea biletelor de 
călătorie cu valoare fiscală este o chestiune cel mult facultativă, atunci avem toate argumentele să vă sesizăm această 
stare de lucruri. De asemenea, suntem datori să precizăm că, din cauza infrastructurii de transport rutier extrem de 
deficitare, Judeţul Vrancea conduce în topul naţional al accidentelor rutiere soldate cu victime. În contextul în care, la 
nivelul autorităţilor administraţiei publice locale există o tăcere totală care indică o doză de complicitate în această 
stare de lucruri, vă rog, domnule ministru, să dispuneţi atât controale inopinate în trafic, împreună cu lucrătorii 
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Poliţiei Rutiere, dar să dispuneţi şi o reevaluare a tuturor licenţelor  de transport public de persoane, precum şi a stării 
tehnice a mijloacelor de transport. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
Adresatã doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanțelor Publice 

    doamnei Ana Maria Pătru , președintele Autorităţii Electorale Permanente 
  

Nivelul anual al finanțãrilor efective din banul public ale partidelor politice 
 

Vã rog sã ne puneți la dispoziție nivelul finanțãrilor efective din banul public ale partidelor politice anual, în 
ultimul sfert de veac (1990-2015), și sã evidențiați cum a fost pusã în aplicare urmãtoarea prevedere legalã: 

În România, legea finanțãrii partidelor prevede la art 14, alin 2 cã: 
(2) Suma alocatã anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevãzute în bugetul de stat. 
Pentru partidele politice care promoveazã femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocatã de la bugetul de 
stat va fi majoratã proporþional cu numãrul mandatelor obþinute în alegeri de candidaþii femei. 

Aceastã prevedere este în vigoare încã din 2006 și nu a fost supusã modificãrilor electorale fãcute în anul 
2015.  

Care va fi finanțarea publicã asiguratã fiecãrui partid politic în parte în anul 2016? 
Solicit rãspuns în scris. 

 
Deputat 

Paul Maria Andreea 
 

*** 
 
Adresatã domnului Mișu Negrițoiu, președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară 

 
Restructurarea personalului prin procedura atribuirii directe sau prin concurs a posturilor 

 
Domnule Președinte, 
 
Ordonanţă de urgenţă nr.93/2012 cu modificările ulterioare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară prevede la articolul 15 că: 
 (1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului, 

criteriile de angajare şi selectare a personalului care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii se stabilesc 
de către Consiliul A.S.F. 

  (2) Consiliul A.S.F. aprobă organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern şi 
stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile privind remunerarea membrilor Consiliului şi a personalului 
angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăşte nivelul remunerării membrilor săi şi a personalului angajat, cu luarea în 
considerare a nivelului remuneraţiei acordate unor poziţii şi funcţii similare din piaţa financiară. 
Astfel, domnule președinte Mișu Negrițoiu, în calitate de reprezentant al Consiliului ASF vă rog să ne răspundeți la 
următoarele întrebări:  
1. Care au fost criteriile asumate de Consiliul ASF în restructurarea personalului pentru ocuparea posturilor prin 
atribuire directă și prin concurs? 
2. Câte posturi au fost atribuite direct și câte prin concurs? 
3. Care sunt rezultatele concrete în depolitizarea ASF și în restructurarea personalului? 
Vă rog să faceți publică lista persoanelor care ocupă posturi în ASF obținute prin atribuire directă. 
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Aștept răspunsul dumneavoastră în scris, punctual pentru fiecare întrebare în parte. 
 

Deputat 
Paul Maria Andreea 

*** 
 
Adresatã domnului  Adrian Curaj,  ministrul  Educației Naționale și Cercetării Științifice 
 

Încercarea abuzivă de comasare a Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu cu Liceul Ortodox Nicolae 
Steinhardt din Satu Mare 

  
 Domnule ministru, 
  
 Supun atenției dumneavoastră problema gravă care mi-a fost semnalată de către părinții copiilor care învață 
la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, în Satu Mare.  
 Domnul director al Liceului Ortodox „Nicolae Steinhardt”, din Satu Mare, a înaintat către Consiliul Local al 
Municipiului Satu Mare și către primarul Dorel Coica, o cerere, pe care o trimit anexată, prin care dorește să 
realizeze o fuziune cu Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, fără consultarea și împotriva voinței celor vizați. 
Cererea nu are niciun argument solid, invocând exclusiv relațiile dintre biserică și autoritățile locale, deși 
Regulamentul de organizare s ̧i funcţionare a unităt ̧ilor de învăt ̧ăma ̂nt preuniversitar, în vigoare de la 13 ianuarie 
2015, prevede la articolul 4 că: 
 „Unităt ̧ile de învăt ̧a ̆ma ̂nt se organizeaza ̆ şi funct ̧ioneaza ̆ independent de orice ingerinţe politice sau religioase.” 
 În România, comasarea sau dizolvarea unor unități școlare este posibilă, conform articolului 19 din Legea 
Educației 1/2011, în cazul în care nu se îndeplinește numărul minim de elevi. Însă, acesta nu este cazul Școlii 
Gimnaziale Constantin Brâncoveanu din Satu Mare, care în ultimii doi ani și-a crescut cu peste 150 numărul de elevi. 
În plus, această școală este recomandată de performanță și nu există niciun motiv real pentru comasare, conform 
celor declarate de către petenți. 
  Având în vedere cele expuse vă rog să ne comunicați poziția dumneavoastră față de această problemă și să 
ne răspundeți la următoarele întrebări:  

Care este motivația reală pentru această fuziune?  
S-au respectat procedurile legale? 
Au fost consultate cadrele didactice, elevii și părinții, comunitatea locală reprezentativă cu privire la acest 
obiectiv? 
Care sunt implicațiile acestei fuziuni asupra procesului educativ al celor direct vizați și asupra comunității 
locale? 

 Aștept răspunsul dumneavoastră în scris, punctual pentru fiecare din problemele ridicate. 
 

Deputat 
Paul Maria Andreea 

 
*** 

 
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne 

 
Petiție Primar Comuna Șiria 

 

 Stimate  domnule Ministru, 

La cabinetul parlamentar am primit un memoriu adresat de Dnul Bot Valentin, primar al comunei Șiria, jud Arad, 
prin care ne arată că se află în imposibilitatea de a pune în aplicabilitate prevederile OG nr 55/2002 privind regimul 
juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității. 
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Am trimis acest memoriu către Ministerul Justiției, dar răspunsul primit ne-a îndreptat atenția către 
dumneavoastră. Astfel, pe această cale vă cerem sprijinul și vă adresăm întrebarea ce măsuri aveți în vedere să 
întreprindeți în următoarea perioadă pentru ca prevederile legale în vigoare să devină aplicabile sau dacă aveți în 
vedere o modificare legialtivă în acest sens. 

Anexez memoriul primit și răspunsul de la Ministerul Justiției, în copie. 
 Solicităm răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Adresatã doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

Alocare fonduri bugetare pentru PIN dresaj de specialitate a câinilor ghizi pentru asistenţa persoanelor cu 
handicap vizual 

  

 Stimată doamnă Ministru, 

 

Conform art. 96 alin (1) din Legea nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice poate finanța sau, după caz, cofinanța programe de interes național care au ca scop integrarea, incluziunea 
socială și profesională a persoanelor adulte cu handicap, precum și creșterea calității vieții acestora. 

În anul 2014, legea nr. 448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap a fost modificată printr-un 
proiect legislativ, al cărui iniţiator am fost, şi care a avut ca obiect includerea în programele naţionale finanţate de 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a programelor de dresaj de specialitate a 
câinilor ghizi pentru asistenţa persoanelor cu handicap vizual. 

Fac menținunea că art 99 alin (1) din legea nr 448/2006 prevede că Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice finanțează proiecte ale organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul 
protecției persoanelor cu dizabilități. 

Vă rog să-mi comunicaţi dacă în bugetul pentru anul 2016 acest PIN este bugetat şi, dacă da, care este suma 
alocată? 
 Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Claudia Boghicevici 

*** 

  

Adresatã doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

Alocare fonduri bugetare pentru mediatorii comunitari din localitățile populate de romi 

 

 Stimată doamnă Ministru, 
Mediatorul comunitar este persoana, care asigură intermedierea dintre populația romă şi prestatorii de servicii publice 
la nivel de comunitate, pentru a soluționa problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru romi. 

În prezent, peste jumătate din mediatorii comunitari din localitățile populate de romi se pare că au rămas fără 
lucru.  
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Acest fapt se  întâmplă pentru că, de la începutul anului 2015, această funcție nu mai este finanțată din 
bugetul de stat, ci de administrațiile locale. Până acum, foarte multe primării (14 primării din 25 conform unei știri 
publice)  au renunțat la mediatori din lipsa resurselor financiare.   

Funcția de mediator comunitar a fost instituită de Ministerul Muncii în anul 2012. În contextul politicii de 
descentralizare, acest post este finanţat în prezent de administraţiile publice locale. 

Având în vedere că autoritățile publice locale trebuie ori să identifice mijloace financiare din bugetul local 
pentru a plăti salariu pentru mediator comunitar, sau au dreptul să solicite suport din bugetul de stat, vă rog să-mi 
comunicaţi: 

- Care este numărul de mediatori comunitari pe care îi mai avem în prezent și care ajută comunitățile 
populate de romi? 

- Dacă în bugetul pentru anul 2016 aveți în vedere alocarea vreunei sume pentru mediatorii comunitari? 
De regulă salariul unui astfel de mediator se ridică la 1600 lei. 

Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Claudia Boghicevici 

 

*** 

 

Adresatã doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

Măsuri de sprijin pentru tinerii instituționalizați după împlinirea vârstei de 18 ani 
  
  Doamna ministru, 
  
 Supun atenției dumneavoastră problema gravă cu care se confruntă copiii din centrele de plasament. Aceasta 
mi-a fost prezentată de Armando Lincan, un tânăr aflat și el într-un centru de plasament și pe care l-am cunoscut în 
cadrul proiectului „Ziua Ștafetei”.  
 În prezent, sunt înregistrați peste 58.000 de copii în sistemul de protecție special, conform datelor publicate 
de Ministerul Muncii. Dintre aceștia, 20.000 au beneficiat de măsuri de protecție specială în servicii de tip 
rezidențial, iar 80% dintre aceștia se află în centre de plasament publice, adică în grija statului.  
  Este de datoria noastră să ne asigurăm de un parcurs educațional și profesional optim pentru acești copii. Din 
păcate, adeseori, acești tineri se trezesc în mijlocul unei societăți incapabile să le asigure suportul de care au nevoie 
în perioada de tranziție, după părăsirea sistemului instituțional, fapt care îi face pe cei mai slabi dintre ei să cadă în 
zona delicvenței. 
  Ținând cont de cele expuse  mai sus, vă rog să ne comunicați poziția dumneavoastră față de acestă problemă 
și totodată să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 1. Care sunt măsurile suport pentru tinerii instituționalizați după împlinirea vârstei de 18 ani? 
2. Dacă acești tineri doresc să urmeze un program de studii universitare, beneficiază de suport din partea statutului?  
3. Care sunt măsurile și programele pentru integrarea acestor tineri pe piața muncii?  
4. În ce condiții acești tineri pot beneficia de o locuință după ieșirea din sistem? 

Aștept răspunsul dumneavoastră în scris, punctual pentru fiecare din problemele ridicate.  
 

Deputat 
Paul Andreea Maria 

 
*** 
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Adresatã domnului Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
 

Demisia forţată a directorului Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, provocată de către 
primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş 

  
 Domnule Ministru, 
 
 În contextul scandalului intens mediatizat în presa locală, provocat de către primarul Municipiului Baia 
Mare, Cătălin Cherecheş, care a organizat în mod ilegal o întâlnire prin care a forţat demisia directorilor de la 
Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din localitate, prin instigarea elevilor şi ameninţarea corpului profesoral, vă 
întreb dacă nu consideraţi să demaraţi o anchetă în cazul în speţă şi să-mi comunicaţi în scris dacă domnul primar 
Cherecheş se face vinovat de abuz în serviciu sau nu. 
 Chiar dacă, între timp, în urma reacţiilor opiniei publice, dar şi a protestelor unei mari părţi dintre profesorii 
Colegiului Naţional “Gheorghe Şincai”,  Directorul Cristian Heuberger şi-a retras demisia, consider în continuare că 
domnul primar şi-a depăşit mandatul oferit de băimareni, suspendând abuziv orele în Colegiul Naţional „Gheorghe 
Şincai”, conturbând procesul de învăţământ, instigând elevii la nerespectarea regulamentului şcolar, promiţând 
motivări pentru absenţe şi creând un precedent periculos, sub pretextul liberei exprimări. 
Domnule Ministru Adrian Curaj, va rog să-mi răspundeţi ce măsuri, în limita prevederilor legale, se impun în 
problema expusă mai sus şi vă rog să-mi comunicaţi răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Mircea Dolha 

*** 
  
Adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-Ministrul României 
 

Solicitare formulată de d-na Oana Cornelia 
 
 Stimate domnule Prim-Ministru , 
 
 Având in vedere disponibilitatea exprimată de Excelenţa Voastră în legătură cu susţinerea permanentă a 
dialogului cu cetăţenii, vă înaintez în anexă o solicitare formulată de d-na Oana Cornelia, locuitor al municipiului 
Hunedoara. 
 Aștept răspuns în scris.  

„Stimate domnule Prim Ministru...Stiu ca sunteti la începutul acestei foarte importante raspunderii pentru toti 
cetatenii tarii noastre,si va doresc ..Multa sanatate si multa putere de munca....Aceasta urare vine din partea 
unei..persoane cu handicap.. Am urmarit si m-a bucurat toate vestile bune pentru multe..categorii sociale din tara mea 
referitor la cresterea salariilor..pensii...alocatii...ajutoare de mame si alte majorari....Asa cum am scris si pe pagina 
doamnei ministru Rovana Plumb ..pina in prezent ...eu.nu am auzit nici o veste cu privire la majorarea acelor 
..mici...mici ..indemnizatii a persoanelor cu handicap... Poate nu se poate...poate nu mai sunt bani in buget...bine ar fi 
fost sa stim...sa nu asteptam vesti care poate nu vor veni...dar va asigur domnule prim ministru...ca viata acestor 
oameni..este saracacioasa...suntem bolnavi......dar suntem demni cinstiti..si foarte intelegatori din cauza suferitelor 
noastre...si mult de tot ne-am bucura pentru fiecare leu pe care daca l-am primi .. ne va ajuta la traiul zilnic si pentru 
multe cheltuieli cu sanatatea....Si va mai spunem..ca pentru noi cei bolnavi atunci cind simtim grija apropiatilor si 
grija statului nostru stim ca nu suntem singuri si parca si suferintele le putem suporta mai usor.... Cu multa 
consideratie si mult respect ..... 

Vă mulţumesc.” 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 
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Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Stadiul procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 
 
 Stimată doamnă Ministru, 
 
 În Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicată Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri 
pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 
290/2003, acte normative prin care se acordă despăgubiri cetăţenilor români care au abandonat bunuri în Cadrilater, 
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa. 
 Având in vedere faptul ca la cabinetul meu parlamentar din municipiul Hunedoara s-a prezentat domnul 
Marin Rădulescu interesat de stadiul aplicării acestui act normativ, vă rog să-mi comunicaţi în scris, stadiul 
despăgubirilor pentru cei îndreptăţiţi, sub for.  
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
Adresatã domnului Adrian Curaj, ministrul Educației și Cercetării Științifice  
 

Problemele cu care se confruntă învăţământul profesional în sistem dual din cauza emiterii OUG 94 în 
decembrie 2014 

 
Domnule Ministru, vă aduc în atenţie problemele cu care se confruntă învăţământul profesional în sistem 

dual din cauza emiterii OUG 94 în decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei. Acest act normativ dădea o interpretare denaturată conceptului de învăţământ dual, punând doar o etichetă 
falsă pe un produs  fără nicio legătură cu originalul.  

 Deşi am propus în cadrul Comisiei de învățământ amendamente care să corecteze erorile, acestea fiind apoi 
adoptate de Camera Deputaților,  proiectul de lege nu a ajuns nici până acum în dezbaterea Comisiei de învățământ 
din Senat, și ca atare, nu a fost încă aprobat de Senat, iar ordonanța îşi produce efectele negative. 

OUG 94/2014 a ajuns în dezbaterea Camerei Deputaţilor la începutul lunii februarie a acestui an, iar membrii 
Grupului Partidului Național Liberal au depus amendamente la PL-x1/2015, din următoarele considerente:  
• nu se justifică urgența emiterii acestei OUG, mai ales că motivul principal invocat a fost reglementarea 
învățământului profesional in sistem dual. Agenții economici nu au cerut aceste modificări și chiar au criticat lipsa 
consultării.  
• Învățământul profesional de tip dual constituie formare profesională și nu trebuie să fie limitat doar la un 
invăţământ de tip „a doua şansă”. 
• OUG 94/2014, în forma sa actuală, prevede  că învăţământul profesional in sistem dual „se poate organiza, ca 
parte a sistemului naţional de învăţământ, după învăţământul obligatoriu”, care conform alin 1 al art 16 din LEN 
1/2011: „Învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial 
şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior. Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 
2020.” 
• Experienţa din alte state membre ale UE si din România, a dovedit că admiterea în învăţământul profesional 
de tip dual , după finalizarea gimnaziului este cea mai eficientă si duce la creşterea gradului de angajare a tinerilor.  

O.U.G 94, aşa cum îşi produce efectele acum, instituie pentru învăţământul profesional dual, obligativitatea 
contractului de muncă şi, prin aceasta scoaterea  sa din zona formării iniţiale, deplasându-l în zona formării 
profesionale a adulţilor. De asemenea, O.U.G stabileşte ca termen de finalizare a învăţământului dual vârsta de 18 
ani, limitându-se astfel durata şcolii profesionale la 2 ani, insuficientă pentru pregătirea în meserii cu grad ridicat de 
complexitate.  
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După dezbateri în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Proiectul de aprobare a OUG 94 
a fost votat aproape în unanimitate în plenul Camerei Deputaţilor, cu 311 voturi, inclusiv de către deputaţii din arcul 
puterii. Astfel proiectul adoptat a fost trimis către camera decizională, Senatul, la sfârşitul lunii februarie. Deşi data la 
care trebuia elaborat raportul de către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senat, era de 24 martie 
2015, dupa care să fie votat în plen,  nici până la această dată nu s-a întâmplat nimic. Proiectul de aprobare al OUG se 
află acum,   la comisia de învăţământ din Senatul României. 

Vă întreb, domnule Ministru, dacă aveţi în vedere elaborarea unui act normativ care să abroge prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă 94/2014 elaborată de către Guvernul Ponta, fără consultări în prealabil cu autorităţile 
competente şi care-şi face efectele aşa cum a fost emisă atunci, sau să faceţi demersurile necesare pentru a se dezbate 
de urgență proiectul de lege de aprobare al OUG 94/2014  care se află în portofoliul Comisiei de Învăţământ din 
Senat, cu amendamentele adoptate de către Camera Deputaților , agreate de către toate părţile. Dezvoltarea 
învățământului profesional în sistem dual este esențială pentru creșterea gradului de angajare a tinerilor și pentru a 
răspunde cerințelor de pe piața forței de muncă. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
Adresată domnului  Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii  
 
Criteriile de atestare a experţilor şi specialiştilor cu drept asupra elaborării expertizelor tehnice, a proiectelor 

de consolidare, restaurare, verificarea tehnica a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor 
 
 Domnule Ministru, 
 
         Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice prevede la art. 24 alin. (4) faptul că: “ 
Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor şi 
dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, 
cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în 
construcţii”. 

În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicați care sunt criteriile în baza cărora experţii şi specialiştii sunt 
atestaţi de către Ministerul Culturii si Cultelor şi dobândesc dreptul de a elabora expertize tehnice, proiecte de 
consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor şi dirigentare a lucrărilor, precum şi numărul atestărilor emise 
în anul 2014.  

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Paul Dumbrăvanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii 
 

Modalitatea de atestare a specialiştilor şi experţilor care au dreptul de a efectua intervenţii asupra 
monumentelor istorice 

 
 Domnule Ministru, 
 
         Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice prevede la Art. 24 alin. (2) faptul că: 
’’ Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau 
a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a 
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imobilului, se fac sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv ale serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu personal atestat, în condiţiile legii”. 

În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicați care este modalitatea de atestare a specialiştilor şi experţilor care 
au dreptul de a efectua intervenţii asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a 
destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Paul Dumbrăvanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii 

 
Procedura de emitere a avizului pentru intervenţiile asupra monumentelor istorice 

 
 Domnule Ministru, 

 
 Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice prevede la art. 23 alin. (1)  faptul că 
: ’’ Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către 
Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Cultelor.” 

Având în vedere prevederile Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, vă rog 
să îmi comunicați care este procedura de emitere a avizului, precum şi condiţiile necesare a fi îndeplinite în vederea 
obţinerii acestui aviz. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Paul Dumbrăvanu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Victoria-Violeta Alexandru, ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic 

 
Dezvoltarea platformelor online de interacțiune 

 
 Doamnă Ministru, 
 

Noul Program de Guvernare prevede ca prioritate pentru existența unui  ”Guvern deschis și transparent, în 
dialog cu instituțiile administrației publice centrale și locale, cu societatea civilă și cetățeni”, ”Dezvoltarea 
platformelor online de interacțiune sistematică între Guvern și societate, inclusiv cu românii de pretutindeni”.  

În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați data până la care estimați că veți dezvolta aceste platforme online 
de interacțiune sistematică între Guvern și societate, inclusiv cu românii de pretutindeni. 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
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Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Transparentizarea activității administrației publice 
 
 Domnule Ministru, 
 

Noul Program de Guvernare prevede în planul de măsuri, la punctul 3.1, ”Transparentizarea activității 
administrației publice prin îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public și transparență decizională. 
Instituirea practicii consultării prealabile a cetățenilor în luarea deciziilor administrative”. 

În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați modalitatea concretă în care intenționați să transparentizți 
activitatea administrației publice, precum și modalitatea concretă în care intenționați să realizați consultarea 
prealabilă a cetățenilor în luarea deciziilor administrative. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Paul Dumbrăvanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Programe de evaluare a transparenței și testare a profesionalismului și integrității personalului angajat în 
cadrul administrației publice 

 
 Domnule Ministru, 
 

Noul Program de Guvernare prevede în planul de măsuri, la punctul 3.1, ”Crearea unor programe de evaluare 
a transparenței și testare a profesionalismului și integrității personalului angajat în cadrul administrației publice, 
inclusiv prin parteneriate cu organizații ale societății civile”. 

În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați data până la care intenționați să creați programele de evaluare a 
transparenței și testare a profesionalismului și integrității personalului angajat în cadrul administrației publice. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Paul Dumbrăvanu 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanțelor Publice 

 
Încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea administrațiilor 

fiscale 
 
 Doamnă Ministru, 
 

Noul Program de Guvernare prevede în planul de măsuri, la punctul 2.3, ”Îmbunătățirea gradului de colectare 
a veniturilor la bugetul de stat prin încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea și 
descentralizarea administrațiilor fiscale”. 

În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați modalitatea concretă în care intenționați să încurajați 
conformarea voluntară, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea administrațiilor fiscale. 
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Solicit răspuns în scris. 
 

 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
 

Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Îmbunătățirea activității ANAF 
 
 Doamnă Ministru, 
 

Noul Program de Guvernare prevede în planul de măsuri, la punctul 2.3, ”Îmbunătățirea activității ANAF în 
vederea continuării creșterii veniturilor la buget prin ameliorarea colectării taxelor și impozitelor”. 

În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați modalitatea concretă în care intenționați să îmbunătățiți 
activitatea ANAF în vederea continuării creșterii veniturilor la buget prin ameliorarea colectării taxelor și 
impozitelor. 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
 
Adresată doamnei Aura Carmen Răducu, ministrul Fondurilor Europene 
 

Identificarea și eliminarea lacunelor și blocajelor din sistemele de implementare a fondurilor europene 
 
 Doamnă Ministru, 
 

Noul Program de Guvernare prevede în planul de măsuri, la punctul 11, ”Identificarea și eliminarea lacunelor 
și blocajelor din sistemele de implementare a fondurilor europene, cu accent pe creșterea gradului de utilizare și a 
calității proiectelor finanțate”. 

În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați data până la care intenționați să identificați și eliminați lacunele 
și blocajele din sistemele de implementare a fondurilor europene. 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
 

Adresată doamnei Aura Carmen Răducu, ministrul Fondurilor Europene 
 

Finalizarea implementării programelor pentru perioada 2007—2013 și lansarea de urgență a tuturor 
programelor pentru perioada 2014—2020 

 
 Doamnă Ministru, 

Noul Program de Guvernare prevede în planul de măsuri, la punctul 11, ”Finalizarea implementării 
programelor pentru perioada 2007—2013 și lansarea de urgență a tuturor programelor pentru perioada 2014—2020”. 
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În aceste condiții, vă rog să îmi comunicați data până la care intenționați să finalizați implementarea 
programelor pentru perioada 2007—2013, precum și data la care estimați că se va realiza lansarea programelor 
pentru perioada 2014—2020. 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
Adresată domnului Patriciu Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătătii 
 

Stadiul studiului de fezabilitate al Spitalului Regional de Ugenţe Iaşi 

 Stimate domnule Ministru,  

  În 2006, prin Programul de modernizare a infrastructurii sanitare de urgenţă, s-a decis construirea Spitalului 
Regional de Urgenţe la Iaşi, fiind alocate astfel fonduri pentru realizarea studiului de fezabilitate. Din lipsa de 
finanţare proiectul a fost blocat în perioada 2008-2013, pentru ca ulterior să fie eligibil pentru finanţare cu fonduri 
europene. Din păcate în perioada 2013-2015 toate incercările de revitalizare a acestui proiect s-au izbit de tergiversări 
şi promisiuni populiste, fără un orizont clar privind un calendar de realizare a acestui obiectiv. 

Dincolo de necesitatea evidentă de a avea un Spital Regional pentru toată zona Moldovei, echipat cu 
aparatură modernă şi capabil să depăşească situaţiile de criză, am demarat în toamna anului 2015 o amplă campanie 
de strângere de semnături în rândul colegilor parlamentari. Asfel peste 110 parlamentari au semnat şi susţin activ 
realizarea Spitalului Regional de Urgenţe Iaşi. 

Având în vedere cele prezentate anterior, doresc să îmi precizaţi în ce stadiu se află reactualizarea studiului 
de fezabilitate al Spitalului Regional de Urgenţe Iaşi şi dacă au fost demarate procedurile pentru elaborarea unei noi 
Hotărâri de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru această investiţie. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finantelor Publice 
 

Programul Prima Maşină 

Stimate doamnă Ministru,  
  
Programul guvernamental „Prima Maşină” a început cu o întarziere de 8 luni, iar datele apărute în presă 

indică faptul că dealerii auto acuză birocraţia excesivă, iar potenţialii beneficiari nu sunt atraşi de condiţiile de 
creditare. Astfel indicatorii arată faptul că nici 5% din plafonul de 350 de milioane acordat de Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor nu va fi epuizat. 
 Doresc să îmi precizaţi care este evaluarea făcută de Ministerului Finanţelor  acestui program şi să îmi 
comunicaţi dacă programul “Prima Maşină” va ramâne activ şi în anii următori, si dacă vor surveni modificări în 
forma acestuia. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 
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Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii 
 

Stadiul lucrărilor de reabilitare a Palatului Culturii Iaşi 

 Stimate domnule Ministru,   

 Palatul Culturii din Iaşi este în renovare din 2008, fiind închis total sau parţial în tot acest timp. Acesta nu a 
beneficiat de finanţare constantă fapt pentru care lucrările au fost sistate de nenumărate ori. 
 Doresc să îmi comunicaţi care este stadiul actual al lucrărilor, să îmi prezentaţi un calendar de lucru şi 
termenul când acest simbol al Iaşului va fi repus în circuitul public. 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 


