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Total intervenții către Guvern (71) - din care 43 de întrebări și 28 de interpelări 
 
 
Inițiative legislative: 
 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal 

 
2. Propunere legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 

 
3. Propunere legislativă privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu şofer “VTS” 

 
4. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău 

 
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 
7. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul 

Regimului Comunist" 
 

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 213/2004 privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România 

 
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 
nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare 

 
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 
 

11. Propunere legislativă pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru 
completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 
 

12. Propunere legislativă privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătorii 
colindului românesc 
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Declarații politice: 
 

1. Guvernul PSD-ALDE joacă alba-neagra cu Bugetul de stat al României! 
Ne aflăm în ziua de 6 februarie 2019, dată la care ar fi trebuit să fie deja aprobate în Guvern și votate în 
Parlamentul României Legea bugetului de stat și Legea asigurărilor sociale de stat pentru anul în curs. Toate 
acțiunile coaliției de guvernământ PSD-ALDE cu privire la tergiversarea acestor Legi de o mare importanță 
națională arată impotența guvernării! 
 

2. Educaţia din România, un exemplu negativ pentru Europa 
Cer mai mult decât retractarea declaraţiilor doamnei ministru. Cer întoarcerea la lumea modernă a şcolii 
româneşti şi înţelegerea faptului că trăim vremuri noi la care trebuie să ne adaptăm modelele şi şcoala, nu să 
facem eforturi să o încremenim în timp pentru că nu avem resurse pentru modernism şi civilizaţie la 
standarde europene! 
 

3. Adevăratele probleme, ascunse sub preş în România 
Astăzi vreau să aduc în atenţia colegilor senatori situaţia alarmantă a dependenţei în rândul minorilor. Fie că 
vorbim despre alcool sau etnobotanice sau droguri mai puternice, dependenţa instalată distruge viitorul 
tânărului care nu are foarte multe posibilităţi de a primi ajutor specializat. 
 

4. 42 de ani de la cutremur 
4 martie 1977 va fi mereu o zi neagră în istoria României, seismul cu magnitudinea 7,2 pe scara 
Richter luând vieți și provocând pagube imense în doar 56 de secunde! 

 
5. „Foaia de examen goală”, protestul elevilor români 

Mi-e teamă că dacă nu oprim valul de idei „reformatoare” ale noii conduceri a Ministerului Educaţiei, ne 
întoarcem în timp şi nu ţinem cont de singurul criteriu major care ar schimba lucrurile: generaţiile de astăzi 
sunt cu totul altfel decât cele de acum 30 de ani! Educaţia se face în alţi termeni astăzi, iar ţările civilizate 
pun în practică de ani buni metode cu adevărat revoluţionare care pregătesc copiii pentru viitor. România 
încă bate pasul pe loc, în ciuda faptului că avem copii excepţionali şi potenţial fantastic în aceste generaţii de 
copii pe care îi condamnăm astăzi la regres. 
 

6. Spitalele din România, scandal după scandal 
Revin, aşadar, periodic asupra acestui subiect de la tribuna Parlamentului, pentru că realitatea ne 
demonstrează zilnic, prin experienţa fiecăruia dintre noi în relaţia cu sistemul public de sănătate, că lucrurile 
nu merg în direcția bună. Şi, mult mai grav, pentru că avem parte din când în când de tragedii care ne pun 
faţă în faţă cu neputinţa Guvernului de a reforma din temelii asistenţa sanitară în România. 
 

7. România în era izolării pe plan internațional 
Fac un apel, așadar, la decidenții politici ai coaliției de guvernare, pentru rațiune și discernământ în 
chestiunile de politică externă. Și dacă nu reușesc domniile lor să găsească expertiză în curtea Guvernului, să 
facă loc speciliștilor și să nu mai zădărnicească eforturile președintelui, care ne-a adus la masa negocierilor 
importante pentru destinul Europei și pentru geopolitica zonei, în general. 
 

8. Aceeaşi campanie electorală perfidă 
Este ruşinos că Poşta Română face jocurile de campanie ale partidului stat şi acceptă o pată în plus pe 
obrazul instituţiei. Solicit explicaţii de la conducerea instituţiei cât mai urgent, argumentul că doar PSD a 
cerut aşa ceva neţinând loc de responsabilitate instituţională. 
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9. 96 la un milion 
Cauzele accidentelor în România sunt multiple, dar cea mai importantă rămâne starea proastă a drumurilor, 
la care se adaugă lipsa marcajelor rutiere și a parapetelor de siguranță, lipsa infrastructurii adecvate la fluxul 
rutier și, în general, lipsa condițiilor de trafic în siguranță. Iar toate acestea cumulate duc la sute de accidente 
anual, cu victime sau fără,  cu pagube materiale sau fără, ceea ce ne menține, iată, în topul țărilor cu drumuri 
de evitat. 
 

10.  Vămi blocate, la ordin 
Dar simplul ordin al unui şef de partid de a bloca vămile este nu numai inadmisibil ci şi periculos – marfa pe 
care o controlează autorităţile depăşeşte în volum capacitatea de control şi astfel, fiind perisabilă, riscă să 
ajungă în magazine la o calitate îndoielnică şi cu pierderi semnificative pentru cei care au făcut comenzile şi 
pentru cei care aşteaptă produsele. 
 

11.  De Ziua Naţională a Inimii, mulţumim medicilor cardiologi! 
Efortul echipei medicale din Oradea şi aparatura aceasta performantă au însemnat o gură de oxigen pentru 
pacienţii din Bihor şi judeţele vecine Satu-Mare, Sălaj, Arad. Şi, în unele cazuri speciale, chiar şansa pe care 
pacienţii au primit-o la o nouă viaţă! În prezent, numărul de cazuri a ajuns la aproximativ 1.800 anual, dintre 
care peste 900 necesită proceduri intervenționale de implant de stent. 
 

12.  Românii din străinătate merită mai mult! 
puneţi-mi dumneavoastră, stimaţi colegi de la Putere, cum să interpretăm noi astăzi respectul pe care l-aţi 
cerut pentru România în campania pentru alegerile europene, când chiar Guvernul dumneavoastră nu are 
respect pentru români? Merită sau nu merită românii mai mult respect din partea Guvernului PSD-ALDE?… 
 

13.  Potențial uriaș, risipit prin indolență și iresponsabilitate 
Așa cum am interpelat nu o dată miniștrii turismului, vin și întreb inclusiv colegii din Senat, de la partidele 
de guvernământ: care este strategia României pentru turismul național? Sunt oaze de frumusețe pe care 
administrațiile locale le-au pus în valoare, și nu mă feresc să amintesc aici Bihorul, unde fără falsă modestie 
vă spun că turiștii revin anual și sunt încântați să descopere noi trasee și interes pentru promovarea locurilor.  
Dar la nivel național, lucrurile stau foarte prost, unde infrastructura turistică lipsește cu desăvârșire. 
 

14.  Taberele şcolare, alt capitol ratat de Guvern 
Nu pot decât să constat cât de disfuncţionale devin instituţiile statului în lipsa pregătirii profesionale 
temeinice şi a responsabilităţii ministeriale şi individuale a celor care nu îşi respectă funcţiile cu răspundere 
mare. 
 

15.  La final de an şcolar, premianţi la abandonul şcolar 
Guvernul are de dat explicaţii şi mi-ar plăcea să văd un bilanţ la capitolul Educaţie în România, cu 
obiectivele clar stabilite în urmă cu mai bine de doi ani, bifate sau nu. Dacă tot analizăm performanţele 
şcolare ale elevilor la final de an, se impune în consecinţă şi o analiză similară a performanţelor Guvernului 
în ceea ce priveşte Educaţia în România, în continuare subfinanţată. Comisia Europeană a atras atenţia 
inclusiv asupra acestui fapt, cheltuielile în educaţie fiind dintre cele mai reduse în UE. 
 

16.  Apele curate cu ajutorul supravegherii video 
Concluzia tristă a comisiei înființate împreună cu autoritățile competente a fost aceea că unii localnici 
consideră apa care le traversează localitățile groapa lor de gunoi, motiv pentru care malurile râului vor fi 
împânzite de camere video printr-un sistem de monitorizare în timp real. La fiecare abatere observată pe 
camerele video, va fi sesizată poliția și astfel făptașii vor putea fi trași la răspundere. 
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17.  Guvernul condamnă cetățenii, apoi îi plânge 
Opriți sifonarea banilor publici, redați populației serviciile publice de care are nevoie, lăsați justiția în 
mâinile magistraților și scoateți incompetența din administrația publică! Abia apoi o să cred în sinceritatea 
regretelor domniilor voastre. Abia apoi România se va numi o țară guvernată, nu condusă ca acum de bande 
de interese paralele cu interesele cetățenilor. 
 

18.  Premierul-candidat al României împarte promisiuni electorale 
Constat, aşadar, o gravă confuzie a doamnei premier între propriile resurse de timp şi bani pentru campania 
în care s-a lansat şi resursele bugetului de stat şi timpul miniştrilor şi al său în calitate de premier. Funcţia pe 
care o deţine în fruntea guvernului o obligă la cu totul alte activităţi decât construirea unui profil de candidat 
serios la funcţia de preşedinte. 
 

19.  „Din mila Domnului” şi mulţumită doamnei 
Mărturisesc că sunt profund afectat de modul în care şcoala românească este tratată de cei care au 
responsabilitatea administrării resurselor financiare în beneficiul elevilor, al dascălilor care pregătesc 
generaţiile viitoare şi al părinţilor care trebuie să fie liniştiţi când îşi trimit copiii în şcoli sigure, încălzite, 
racordate la utilităţi. 
 

20.  Școala românească și provocările prezentului 
Vreau să văd fapte, așadar! Da, știu că toate acestea costă, dar mai știu și faptul că Guvernul poate aduce 
bani din acele capitole care nu aduc niciun beneficiu cetățenilor, din acele cheltuieli negândite care 
împovărează bugetul de stat și că poate stopa pierderile de bani cauzate de greșelile de guvernare. Așadar, 
sunt bani de investit în educația românească, trebuie doar să existe voință și determinare. Actuala putere nu 
are nici una, nici alta. 
 

21.  România, guvernare pe împrumut 
Efortul Guvernului României cu toată această deplasare rămâne fără alt efect decât acela al creșterii datoriei 
publice. Regret acest lucru și reiterez afirmația că guvernarea PSD trebuie să își recunoască limitele și 
neputința și să ne scutească de o lungă agonie. Răul rămâne făcut, dar am prefera cu toții să fie scurtată 
perioada aceasta în care așa-zișii experți ai doamnei Dăncilă experimentează și învață legile economiei direct 
pe noi. 
 

22.  Plata, înainte de moțiune 
Cetățenii români nu merită această bătaie de joc! Iar PSD ar trebui să înțeleagă cel mai bine acest concept, 
doar și-a construit ultima campanie pe ideea respectului față de români. Este timpul să pună în practică ceea 
ce au predicat în urmă cu puțin timp! 
 

23.  România şi Uniunea Europeană, prin ochii Casei Regale 
Ca politician implicat activ în efortul depus de România pentru a se încadra pe drumul european şi a atinge 
ţintele stabilite, apreciez în mod deosebit poziţia tranşantă, onestă şi profund ancorată în adevărata realitate a 
Europei pe care a avut-o Principesa Margareta. 
 

24.  Criză a medicamentelor, în era inovaţiei în medicină 
Conform specialiştilor din domeniu, în luna noiembrie riscăm o nouă criză a medicamentelor în România, 
pentru că ar urma să dispară aproximativ 130 de tratamente din farmacii, iar autoritățile cunosc acest pericol 
de un an de zile! 
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25.  Mesaj către dascălii bihoreni 
Vă doresc tuturor împliniri profesionale, realizări la clasă şi în afara ei, sănătate deplină şi putere să duceţi 
mai departe misiunea sfântă de a clădi caractere puternice! Sunt conştient pe deplin de importanţa uriaşă a 
dumneavoastră în societate şi îmi doresc ca societatea în sine să recunoască pe deplin meritul extraordinar pe 
care îl aveţi şi să vă răsplătească pe măsură! 
 

26.  Obligaţii egale, tratament egal în Uniunea Europeană 
Admir tenacitatea şi experienţa crucială a Casei Regale a României în pledarea cauzei ţării noastre şi sunt 
recunoscător pentru rolul major pe care aceasta îl joacă în lume, fiind încredinţat de efectele benefice ţării, 
inclusiv geopolitice. 
 

27.  Criza pădurilor României 
Îndrăznesc să numesc ceea ce traversăm acum o criză a pădurilor în România, şi nu cred să greşesc, pentru că 
este momentul să se găsească soluţii clare, aplicabile şi puse în practică imediat pentru a salva patrimoniul 
verde al ţării. Cunosc și argumentele celor care susțin că proprietarii de păduri se simt vizaţi şi incapabili să 
decidă asupra proprietăţii lor, chiar dacă sunt de bună credință și acționează în interesul naturii. 
 

28.  Voluntarii, veriga puternică între visuri și realitate 
Zilele trecute am sărbătorit Ziua internaţională a voluntarilor, 5 decembrie fiind data oficială consacrată 
voluntariatului, iar luna decembrie aparţinând prin excelenţă acţiunilor de binefacere şi de ajutor reciproc.  
 
 
Întrebări și interpelări: 
 

1. Interpelare Ministerul Sănătății – România, în plină epidemie de gripă 
Perioada premergătoare declarării epidemiei de gripă a fost una a ezitărilor şi a informaţiilor contradictorii. 
Iar peste toate acestea s-a instalat panica, adevăratul inamic al populaţiei în zilele noastre. De ce spun acest 
lucru? Pentru că, din declaraţiile medicilor din spitalele de boli infecţioase, acum ajung la secţia primiri 
urgenţe cazuri grave din cauza faptului că s-a aşteptat mult acasă, cu tratament improvizat, de frică să nu se 
îmbolnăvească mai rău în spitale. 
 

2. Întrebare Ministerul Finanțelor – Lăcomia Guvernului când va fi taxată? 
În ultima vreme, Guvernul României este mai criticat ca oricând în ultimii ani pentru măsurile anti-
economice pe care le ia sau le gândeşte pentru viitor. Vin aici cu un singur exemplu, „taxa pe lăcomie”, aşa 
cum frumos aţi botezat-o pentru a păcăli electoratul. În realitate, aceasta este o măsură disperată pentru a 
echilibra bugetul naţional. 
 

3. Întrebare Ministerul Transporturilor – Dezvoltare în ritmul melcului 
În fapt, este vorba despre subsecțiuni care, conform contractelor vor dura între doi și trei ani. În medie, 
conform datelor prezentate de CNAIR vom avansa cu 3,5 km de autostradă pe an în fiecare din aceste 
subsecțiuni: 3A2 – 16,8 km în 36 de luni, 2B1 – 13,26 km în 3 ani, 3B2 – 12,24 km în 3 ani și 3B5 – 13,5 km  
în 2 ani. Iar asta, în timp ce, pentru cel mai mare lot de pe teritoriul județului Bihor, între Chiribiș şi Suplacu 
de Barcău, în lungime de 26,35 km, CNAIR nu a încheiat nici în prezent analizarea ofertelor în urma 
licitațiilor organizate în urmă cu un an. 
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4. Întrebare Ministerul Sănătății – Probleme cu cardul de sănătate 
Sistemul Informatic Unic Integrat a fost lansat de mai bine de 3 ani și în continuare dă mari bătăi de cap atât 
medicilor cât și pacienților. Astfel, vă întreb dacă ați făcut o inventariere a erorilor care apar în sistem și dacă 
aveți în vedere măsuri pentru remedierea situației – eventual chiar tragerea la răspundere a firmei contractate 
de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a urmări funcționarea corectă a sistemelor informatice? 
 

5. Interpelare Prim-Ministru – Hotărâre de Guvern pentru identificarea 
consumatorilor vulnerabili, în vederea atribuirii ajutoarelor pentru energia 
electrică 

Cifrele Eurostat arătau în urma cu câteva luni că România se afla în anul 2017 pe locul doi în Uniunea 
Europeană  ca țară cu cel mai mare grad al riscului de sărăcie și excluziune socială (peste o treime din 
populația țarii – 35,7%)! Așadar există consumatori vulnerabili din punctul de vedere al veniturilor, iar 
ajutoarele pentru energie electrică ar fi binevenite în aceste situații. 
 

6. Întrebare Ministerul Energiei – Majorarea tarifelor la energie 
Doru Vișan, secretar de stat în Ministerul Energiei, a anunțat că instituția pe care o coordonați a cerut 
Guvernului prorogarea cu un an a termenului de aplicare a taxei de 2%. De aceea, domnule ministru, vă 
întreb: intenționați ca, în mod public, să vă exprimați poziția cu privire la acest subiect? 
 

7. Întrebare Ministerul Sănătății – Bihorul, pe primul loc în țară la îmbolnăviri de 
rujeolă 

Dată fiind această situaţie gravă, vă întreb dacă aveți o abordare diferită a judeţelor unde rata îmbolnăvirilor 
este alarmant de ridicată, respectiv dacă urmăriţi mai activ campania de vaccinare, dacă asiguraţi cu 
predilecţie în acele judeţe dozele necesare de vaccin şi ce alte măsuri pe care le consideraţi necesare aţi luat 
sau veţi lua în perioada imediat următoare? 
 

8. Interpelare Ministerul Educației Naționale – Diplome de licență eliberate în 
baza unor situații școlare false 

Având in vedere cazul prezentat, vă întreb, doamnă ministru, ce măsuri concrete veți întreprinde pentru ca 
facultățile să nu mai elibereze diplome false de licență și dacă intenționați ca în cel mai scurt timp să trimiteți 
la toate aceste instituții de învățământ experții Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale, în 
vederea asigurării unui act de învățământ echitabil și sigur pentru toți studenții? 
 

9. Întrebare Ministerul Transporturilor – Este CNAIR capabilă să construiască 
autostrăzi? 

Ultimele progrese la Autostrada Transilvania au constat în faptul că ați acceptat să licitați tronsonul care 
traversează județul Bihor în 3 subsecțiuni pentru a scurta perioada de execuție. Astfel, vă întreb dacă aveți de 
gând să dați curs solicitării venite pe linie de partid sau vreți să vă asumați rolul de Ministru în Guvernul 
României și să acționați în interesul cetățenilor acestei țări? 
 

10.  Întrebare Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Lipsa forței de muncă în 
mediul urban 

Prin Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, Guvernul României și-a asumat o rată 
de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20-64 de ani. Totuși, observăm că într-o societate aflată în 
curs de dezvoltare, angajatorii din orașele mari nu reușesc să atragă potențiali angajați din zonele rurale. 
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11.  Interpelare Ministerul Sănătății – În România există o singură Bancă de țesut 
os-tendon 

România se află printre ultimele țări din Europa în ceea ce privește prelevarea de țesuturi. Și asta din cauza 
faptului că țara noastră deține o singură Bancă de țesut (os-tendon), în cadrul Spitalului Clinic Colentina, 
care este acreditată pâna în anul curent – 2019! Mulți pacienți care au nevoie urgentă de înlocuirea unor 
țesuturi apelează, contra cost, la băncile de țesuturi din alte țări. 
 

12.  Întrebare Ministerul Sănătății – Spitalele de stat din România nu au suficiente 
aparate pentru radioterapie! 

Un Raport Eurostat arată că țara noastră se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește 
numărul de aparate de radioterapie în cadrul unităților spitalicești. De aceea, consider că este o nevoie 
fundamentală de aceste aparate de radioterapie care pot să salveze vieți, cu atât mai mult cu cât în anul 2018 
au fost înregistrate aproximativ 80.000 de cazuri de cancer! 
 

13.  Întrebare Ministerul Sănătății – Ce se va întâmpla cu medicamentele ieftine, 
care costă cel mult 25 ron? 

Neînțelegerile dintre producătorii de medicamente și Ministerul Sănătății trenează de foarte multă vreme, iar 
cei care iși macină sănătatea sunt pacienții! Mulți dintre aceștia sunt nevoiți să apeleze la rude sau cunoștințe 
pentru a le procura medicația din alte țări. Trebuie găsită urgent o rezolvare a acestei situații. În sensul celor 
prezentate, vă întreb: ce soluții are Ministerul Sănătății la această problemă? 
 

14.  Interpelare Prim-ministru – Soarta cooperativelor de credit 
Aşadar, se impune modificarea de urgenţă a OUG 114/2018, în sensul salvării de la dispariţie a acestui 
sistem de creditare a populaţiei în România, care a reprezentat colacul de salvare pentru mulţi membri la un 
moment dat, şi care are o justificare precisă.  
 

15.  Scrisoare deschisă către ministrul Finanțelor Publice 
An de an, cooperativele de credit îşi ating indicii de performanţă şi se axează efectiv pe ajutorul membrilor şi 
gestionarea performantă a fondurilor de care dispun. Trăsătura cea mai importantă a unei organizaţii 
cooperatiste de credit este aceea că oferă membrilor săi servicii de creditare, de economisire şi servicii 
bancare în condiţii cât mai avantajoase şi nu urmăreşte, în mod special, obţinerea de profit aşa cum este cazul 
băncilor comerciale. 
 

16.  Întrebare Ministerul Turismului – Promovarea României turistice 
Lista întrebărilor este lungă, eu vă rog să aveţi amabilitatea de a răspunde măcar uneia dintre acestea: cum 
vedeţi promovarea României în lipsa unei strategii unitare de revitalizare a turismului românesc în adevăratul 
sens al cuvântului? Prezentând oaze de frumuseţe locală şi ignorând lipsa infrastructurii turistice faceţi mai 
mult rău decât bine, pe termen lung. 
 

17.  Interpelare Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie – Drepturile copiilor fără familie 

Aşadar, în România anului 2019, nu mai ţinem copiii instituţionalizaţi legaţi de paturi, îi ţinem adormiţi cu 
tranchilizante şi medicaţie care le amorţeşte simţurile, făcându-i dependenţi de aceste substanţe pentru mulţi 
ani de acum înainte. Inutil să mai vorbesc despre efectele devastatoare asupra evoluţiei lor ulterioare sau 
despre faptul că acesta este modul autorităţilor de a-şi face misiunea uşoară: neacordând atenţie şi grijă, dând 
medicamente care ţin copiii în paturi zile la rând. 
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18.  Interpelare Ministerul Transporturilor – Program de reabilitare cu sisteme de 
protecție pe drumurile naționale 

În sensul celor afirmate, doresc să vă supun atenției situația loturilor 1, 2 și 3 din tronsonul 6 (Beiuș – 
Oradea) al DN 76; dar și lipsa sistemelor de protecție pentru siguranța circulației ale unor drumuri naționale 
– DN1(parapet acolo unde se impune), DN2 – drumul spre Ucraina (porțiuni de drum folosite ca jumătăți de 
bandă și care pun viața participanților la trafic în pericol), DN6 (drumul care leagă România de vestul 
Europei) – lipsa semnalizărilor sau a parapetelor. 
 

19.  Întrebare Ministerul Educației Naționale – Punctul de vedere al ministerului 
de resort cu privire la reportajul televiziunii naționale din Danemarca 

Față de cele prezentate, vă rog, doamnă Ministru, să-mi comunicați punctul de vedere al ministerului pe care 
îl coordonați și motivele pentru care nu ați avut o reacție imediată la acuzele nefondate formulate de 
televiziunea publică din Danemarca. Nutresc speranța că, în viitor, în astfel de situații, ministerul de resort va 
exprima un punct de vedere prompt, tocmai pentru a garanta calitatea învățământului românesc. 
 

20.  Interpelare Prim-Ministru – Modificările Codului rutier italian afectează 
românii din Peninsulă 

Fac apel la dumneavoastră, aşadar, de a interveni prompt în această chestiune şi a vă asigura că legea este 
aceeaşi pentru toţi şi că nu există suspiciuni de discriminare a cetăţenilor români faţă de alţi cetăţeni ai UE. 
Mai mult decât atât, vă rog să precizaţi dacă s-au întreprins acţiuni concrete pe lângă autorităţile italiene în 
sensul exceptării de la prevederile legale a cetăţenilor români cu contracte de muncă pe perioadă 
determinată, dar cu rezidență mai mare de 60 de zile, în funcţie de situaţiile concrete? 
 

21.  Întrebare Ministerul Economiei – Împrumuturi de pe piețe externe 
Guvernul a efectuat săptămâna trecută un împrumut de 3 miliarde de euro de pe piața externă, fiind, de altfel, 
cel mai mare împrumut realizat de România până în prezent, într-o singură zi. Astfel, executivul a 
împrumutat 1,15 miliarde euro prin vânzarea de titluri pe 7 ani, 500 de milioane de euro prin vânzarea celor 
pe 15 ani, iar prin cele pe 30 de ani – 1,35 miliarde de euro. 
 

22.  Întrebare Ministerul Afacerilor Externe – Modificările Codului rutier italian 
afectează românii din Peninsulă 

Fac apel la dumneavoastră, în calitate de Ministru al Afacerilor Externe, de a veni în sprijinul cetățenilor 
români din Peninsulă, astfel încât aceștia să nu mai fie puşi în situaţii dificile de către autoritățile italiene, 
care merg până la confiscarea autoturismelor pe loc! Vă rog să luați în calcul și să verificați dacă nu există 
suspiciuni de discriminare a cetăţenilor români faţă de alţi cetăţeni ai UE. 
 

23.  Întrebare Ministerul Finanțelor Publice – Datoria publică a României 
Luând în considerare toate aceste date şi excluzând perioada 2009-2012 când, în mare măsură majorarea 
datoriei publice a fost determinată de efectele crizei financiare globale, cum justificați cetățenilor amanetarea 
viitorului lor dar și a viitoarelor generații, pentru a acoperi acum cheltuieli de campanie electorală? 
 

24.  Interpelare Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Garanția pentru Tineret, 
irosită de Guvernul României 

Comisia Europeană a tras nenumărate semnale de alarmă cu privire la implementarea greoaie a măsurilor 
Garanției pentru Tineret, ceea ce a dus la pierderea a 323 de milioane de euro destinați acestui program. 
Numai că, în ultimii ani, implementarea acestui program nu și-a atins scopul. 
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25.  Interpelare Prim Ministru – Reprezentarea României în plan extern 
Înţeleg că relația cu Republica Socialistă Vietnam renaște, dar consider că reprezentarea țării în fața 
Parlamentului European era prioritară. Este prima dezbatere din istoria PE în care e pusă-n discuție țara care 
asigură președinția rotativă a Consiliului UE. 
 

26.  Întrebare Ministerul Tineretului şi Sportului – Performanţele României la 
gimnastică feminină 

Iată de ce mă văd nevoit să vă întreb cum justificaţi clasarea României în afara podiumului la Europenele de 
Gimnastică de anul acesta? Care sunt măsurile pe care Ministerul Sportului le va pune în aplicare în viitorul 
apropiat pentru salvarea gimnasticii româneşti? Şi, mai ales, câte centre de performanţă în gimnastică, 
finanţate de la buget, funcţionează în prezent în România? 
 

27.  Întrebare Ministerul Economiei – Balanța import-export a României 
În 2018 România a reușit să exporte în țările lumii produse în valoare de peste 67 miliarde de euro, mai mult 
cu circa 5 miliarde față de 2017, dar semnificativ mai puțin decât a reușit să importe din alte state: 83 de 
miliarde de euro – adică o diferență în minus de circa 15 miliarde de euro. 
 

28.  Întrebare Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Programul ,,Prima chirie” – 
implementare în ritmul melcului 

Programul  ,,Prima chirie”, implementat în urmă cu doi ani de Guvern, nu a atins până în prezent obiectivele 
scontate. Astfel, la nivelul întregii țări, numai 750 de persoane au apelat la acest program prin care statul le 
oferă persoanelor interesate suma de 900 RON lunar pentru acoperirea chiriei, dacă lucrează la peste 50 km 
de casă. 
 

29.  Interpelare Ministerul Educației Naționale – Ministerul Educației Naționale 
trebuie să implementeze o politică de combatere a violenței în școli 

Ministerul Educației Naționale trebuie să identifice soluții pentru stoparea  acestui fenomen. Este adevărat că 
și mediul familial își pune amprenta asupra comportamentului copiilor, însă la nivelul instituțiilor de 
învățământ ar trebui identificate măsuri pentru combaterea manifestărilor de violenţă. Există discipline 
școlare, cum sunt Educația civică (clasele primare) sau Cultura civică (gimnaziu), introduse pentru a analiza 
conflictele din cadrul relațiilor interumane, însă abordarea acestora nu este suficientă! 
 

30.  Întrebare Ministerul Sănătății – Funcționarea într-un spațiu optim și dotarea 
Institutului Național de Hematologie Transfuzională Prof. Dr. C.T. Nicolau 

Au trecut doi ani de la depistarea neregulilor iar situația este aceeași. Ministerul de resort nu a realizat nicio 
schimbare, nici măcar informatizarea sistemului, deși ne aflăm în era tehnologiei. Este de neconceput în ce 
cadru poate funcționa o unitate medicală de o asemenea importanță pentru cetățenii României – însăși 
titulatura institutului, și anume ,,național”  – arată însemnătatea acestuia pentru sănătatea românilor! 
 

31.  Interpelare Ministerul Culturii – Guvernarea PSD a închis, în ultimii cinci ani, 
peste 1.700 de biblioteci 

Într-o Românie în care diminuarea ratei abandonului școlar, în prezent 16,4%, încă reprezintă o provocare 
pentru instituțiile responsabile ale statului, o Românie în care rata natalității este în scădere – anul 2018 fiind, 
conform datelor Institutului Național de Statistică, anul cu cele mai puține nașteri din ultimii 50 de ani 
(aproape 180.000 de nașteri în primele 11 luni), în aceste condiții cultura ar fi trebuit să aibă un rol important 
în evoluția noastră. Cu toate acestea, autoritățile competente au ales să închidă peste 1.700 de biblioteci. 
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32.  Întrebare Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Lipsa forței de muncă în 
mediul urban 

Prin Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, Guvernul României și-a asumat o rată 
de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20-64 de ani. Totuși, observăm că într-o societate aflată în 
curs de dezvoltare, angajatorii din orașele mari nu reușesc să atragă potențiali angajați din zonele rurale. 
 

33.  Interpelare Ministerul Afacerilor Interne – Brățările electronice, imperativ 
necesare în cazul violenței domestice! 

Violența domestică reprezintă o problemă majoră în societatea noastră. Din nefericire, cazurile de violență în 
familie s-au accentuat, iar statisticile ministerului de resort indică faptul că în decursul anului trecut au fost 
înregistrate peste 35.600 de reclamații. 
 

34.  Întrebare Ministerul Turismului – Promovarea României turistice 
Sunt de acord cu cei care v-au întrebat retoric pe diverse canale de comunicare (presă şi platforme online), 
după lansarea clipului pentru promovarea României turistice: ce fac turiştii care aterizează în Bucureşti? 
Cum ajung ei rapid în Deltă sau la Braşov? Dar cum ajung chiar în Bucureşti de la aeroport, altfel decât 
riscând un tarif mincinos practicat de taximetriştii neautorizaţi? Ce impresie le lasă Gara de Nord turiştilor 
care vin pentru prima oară în România, prezentată ca un ţinut de basm? 
 

35.  Întrebare Ministerul Sănătății – Sistemul de sănătate are nevoie de resuscitare 
Eu însă vă întreb care este ultima statistică în domeniu în legătură cu medicii plecaţi din sistem (în special 
plecările masive din ţară) comparativ cu cei nou intraţi în sistem? Care sunt celelalte măsuri pe care le-aţi 
luat care să încurajeze rămânerea în ţară a cadrelor medicale, altele decât creşterea salarială? Precizaţi, vă 
rog, care este la această oră şi deficitul de medici specialişti (laborator, analize şi alte specializări) care nu 
interacţionează direct cu pacienţii, dar care sunt vitali de asemenea în sistem? Şi, în egală măsură, vă rog să 
îmi răspundeţi cum gestionaţi lipsa asistentelor şi infirmierelor din unităţile spitaliceşti? 
 

36.  Interpelare Ministerul Educației Naționale – Asigurarea utilităților în toate 
unitățile de învățământ preuniversitar 

Așadar în luna aprilie, 1.180 de unități de învățământ funcționau cu grupuri sanitare neconforme, iar la 
sfârșitul lunii mai, au mai rămas doar 858! Ce s-a întâmplat cu cele 322 de unități de învățământ care, inițial, 
în luna aprilie anul acesta, încă se aflau pe lista de așteptare pentru a beneficia de amenajare? 
 

37.  Întrebare Ministerul Educației Naționale – Cum sprijină ministerul de resort 
copiii supradotați? 

În România există peste 200.000 de copii supradotați. Acești copii au un coeficient de inteligență cu mult 
peste medie. Unde este inteligență cu mult peste medie, există și sensibilitate, acești copii găsindu-și cu greu 
locul printre colegi și uneori și printre profesori. Sunt copii care au nevoie de atenție specială atât din partea 
cadrelor didactice, cât și din partea mediului social. Din totalul elevilor, 10% sunt supradotați, doar că 
inteligența acestora trebuie depistată și, totodată, valorificat coeficientul de inteligență. 
 

38.  Interpelare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – 
Despăgubiri pentru dezastre naturale în judeţul Bihor 

Autoritățile județene încă evaluează pagubele, dar până acum știm că au fost afectate 52 de sate din 17 
comune, peste 388 de case au fost parțial sau total distruse, 43 de poduri afectate și 751 de fântâni 
contaminate. Doar în comuna Tileagd au fost complet distruse 8 case. Urgia a dus și la înecarea multor 
animale. În comuna Cetariu au murit 130 de miei iar în satul Sârbi au murit peste 200 de găini și alte păsări. 
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39.  Interpelare Ministerul Educației Naționale – Universități de prestigiu din 
România, eliminate dintr-un clasament internațional 

Doamnă Ministru, sistemul de învățământ românesc este bulversat de repetatele schimbări de-a lungul anilor. 
Programe care se modifică în mod constant. Elevii au nevoie de mai multă practică, și nu teorie, motiv pentru 
care aleg universități din alte state. Însă este regretabil că cele trei universități, de altfel renumite în România, 
nu-și mai găsesc locul în clasamentul menționat anterior. Acest fapt arată cât de importantă este finanțarea în 
educație, pentru a putea concura cu alte universități internaționale. 
 

40.  Întrebare Ministerul Sănătății – Vaccinarea obligatorie în România, obiective 
şi rezultate concrete 

România, din nefericire, se află printre ţările în care rata vaccinării a scăzut alarmant, populaţia fiind lăsată în 
voia campaniilor anti-vaccinare care au instituit panica în rândul părinţilor. Rezultatul: ne-am aflat în plin 
focar de epidemie rujeolică şi nici acum nu am depăşit pericolul, în continuare înregistrând cazuri de noi 
îmbolnăviri, unele cu complicaţii severe. 
 

41.  Întrebare Ministerul Educației Naționale – Un nou an școlar, aceleași 
probleme în instituțiile de învățământ! 

În urmă cu câteva luni, Guvernul României a emis o Hotărâre prin care 858 de școli din întreaga țară urmau 
să beneficieze în cursul anului de fonduri pentru demararea lucrărilor, astfel încât toaletele să devină sigure 
pentru copii și să existe condiții decente – apă și canalizare. Însă există situații unde fondurile ajung doar 
pentru studiu și proiect. Deși se cunoștea situația menționată, în urmă cu doar câteva zile, premierul aflat în 
campanie electorală a promis dotarea tuturor școlilor și grădinițelor cu grupuri sanitare. Evident, imposibil! 
 

42.  Interpelare Prim-Ministru – Depopularea României, soluții urgente! 
Fenomenul îmbătrânirii accentuate este prezent, de asemenea, conform INS, ajungând în cifre la 118,8 
persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani. În aceste condiții, consider că Guvernul trebuie să vină cu 
măsuri ferme, coerente de ridicare a ratei natalității în Romania, atâta vreme cât nu reușește sa stopeze 
fenomenul emigrării! 
 

43.  Interpelare Prim-Ministru – Un milion de gospodării au restanțe la întreținere 
Fenomenul este cel mai răspândit în cazul gospodăriilor cu copii şi mai ales al celor care cuprind doi adulți și 
3 sau mai mulți copii în întreținere sau în cazul gospodăriilor cu un părinte singur cu cel puțin un copil. 
Aproape două din cinci gospodării suportă cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente ale vieții, 
în ciuda mult clamatei creşteri economice. 
 

44.  Întrebare Ministerul Educației Naționale – Decontarea navetei pentru elevii 
români 

Există o adevărată dezbatere în rândul elevilor şi al părinţilor în legătură cu decontarea navetei pentru elevii 
care sunt nevoiţi să parcurgă distanţe considerabile până la şcoală. Guvernul a prelungit Hotărârea pentru 
aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de 
transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale, păstrând aşadar principiul plafonării 
tarifelor la transportatori. 
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45.  Întrebare Ministerul Sănătății – Decontarea analizelor în cazul copiilor care 
suferă de alergii 

Consider că situația în care se află acești copii, dar și părinții lor, nu este deloc ușor de suportat. În plus 
analizele specifice sunt scumpe. Ministerul de resort ar trebui să găsească o soluție urgentă pentru a veni în 
sprijinul părinților ai căror copii sunt alergici. 
 

46.  Întrebare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – 
Neetichetarea fructelor și legumelor din import, cu mențiunea folosirii 
,,imazalilului”, pune în pericol sănătatea populației! 

Sănătatea populației trebuie să primeze, de aceea consider că ANPC trebuie să ia măsuri urgente cu privire la 
informare și conștientizare, dar și aplicarea unor amenzi mai mari în cazul comercianților care nu respectă 
legea! În ultimul timp, comercianții nu au respectat legea în a eticheta citricele care sunt stropite cu imazalil. 
 

47.  Întrebare Ministerul Educației Naționale – Integrarea elevilor cu dizabilități 
Pentru că sunt convins că nu vă este străin subiectul și, mai ales, pentru că România și-a asumat misiunea de 
a integra în învățământul de masă toți copiii, inclusiv pe cei cu dizabilități, cei cu CES, copiii hipoacuzici sau 
nevăzători și toți cei pe care i-a segregat în școli speciale și încă o mai face, vă rog să precizați care este 
planul Ministerului Educației pentru a reuși să respecte dreptul la educație al acestor copii? Ce măsuri aveți 
în vedere la acest capitol sensibil care a tot fost amânat până acum? 
 

48.  Interpelare Ministerul Sănătății – Lipsa medicamentelor necesare 
tratamentului oncologic 

Zilele trecute ați luat decizia ca 12 medicamente necesare în tratarea cancerului să nu mai fie exportate, atâta 
vreme cât nu se regăsesc nici în farmaciile din România. Numai că, această criză de medicamente oncologice 
trenează de câțiva ani, de altfel Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer din România, a 
tras un semnal de alarmă încă de anul trecut cu privire la lipsa unor medicamente utilizate în tratamentul 
oncologic. 
 

49.  Interpelare Ministerul Mediului – Programul Național Casa Verde 
Fotovoltaice, așteptat de mulți cetățeni, sistat după primele ore de la 
implementare 

Numai că la câteva ore după demararea acestui program, înscrierile au fost sistate întrucât o firmă a reușit să 
înscrie online circa 1000 de astfel de dosare, existând suspiciuni de fraudă! Ulterior, 22 de companii în 
domeniu au înaintat o scrisoare către AFM prin care au solicitat reluarea procedurii de înscriere în acest 
program, anunțarea datei de demarare cu cel puțin 10 zile înainte, implementarea unui cod CAPTCHA 
pentru toate înscrierile și pentru toți utilizatorii și limitarea unui număr maxim de calculatoare în momentul 
înscrierii, astfel încât să li se dea posibilitatea cetățenilor să aibă dreptul egal de a se înscrie în acest program. 
 

50.  Întrebare Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților – Mii de 
persoane așteaptă o soluție în dosarele de despăgubire 

Concluzia este că sunt mii de dosare care încă așteaptă să fie soluționate sau în proces de soluționare. Sau 
mulți dintre solicitanți au depus la dosare hotărârile judecătorești de despăgubire și încă nu au primit banii 
cuveniți. Între timp, unele dinte persoanele care au depus cereri în urmă cu mult timp, au decedat. 
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51.  Întrebare Autoritatea Electorală Permanentă – Cheltuielile interne ale AEP, în 
oglindă cu cele destinate exercitării obligaţiilor instituţionale 

Asociaţiile civice ale românilor din Diaspora v-au solicitat public răspunsuri în legătură cu modul în care 
Autoritatea Electorală Permanentă se achită de rolul său major în promovarea site-ului votstrainatate.ro, 
inclusiv bugetul alocat pentru acest lucru. Vi s-au transmis observaţii punctuale în legătură cu nemulţumirile 
pe care românii din afara ţării le au la adresa activităţii dumneavoastră, amintind şi ignorarea sprijinului 
acestor asociaţii în popularizarea noului sistem de vot. 
 

52.  Întrebare Ministerul Agriculturii – Retehnologizarea liceelor cu profil agricol 
În urmă cu câteva luni, ministerul de resort a inițiat un proiect de lege prin care a reglementat activitatea 
liceelor cu profil agricol, trecându-le totodată în subordine, astfel încât să fie oprit declinul acestora, prin 
investiții majore în utilaje dar și în crearea unor condiții optime pentru desfășurarea actului educațional. 
 

53.  Interpelare Prim-Ministru – Cadouri electorale din bugetul de stat 
Având în vedere faptul că finanţarea se asigură din împrumuturile în lei, acordate din disponibilitățile 
contului curent general al Trezoreriei Statului, aş vrea să îmi transmiteţi cum justificaţi împărţirea banilor 
destinaţi micilor investiţii, în marea lor majoritate către primarii partidului pe care îl conduceţi? În acelaşi 
timp, menţionaţi şi cine va face evaluarea acestor investiţii pe care le finanţaţi astăzi. 
 

54.  Întrebare Ministerul Sănătății – Vaccin antigripal pentru copiii cu vârsta până 
în trei ani 

Programul național de imunizare gratuită cuprinde copiii de la 6 luni, la 5 ani, vaccinul în cauză nu se știe 
sigur dacă poate fi administrat copiilor cu vârsta până în 3 ani, întrucât inclusiv compania producătoare nu 
oferă o certitudine în vederea administrării, iar unii medici sunt sceptici, de aceea este imperios necesar să 
existe o alternativă gratuită și pentru copiii cu vârsta până în 3 ani. 
 

55.  Interpelare Ministerul Educaţiei Naţionale – Examenul de rezidenţiat, în 
pericol 

Dat fiind faptul că situaţia era cunoscută din timp şi s-a prelungit fără ca cineva să vină cu o soluţie viabilă, 
consider că este cazul ca măcar acum, în al doisprezecelea ceas Ministerul Educaţiei să deblocheze lucrurile, 
pentru ca Ministerul Sănătăţii să poată organiza examenul conform calendarului iniţial. Cunosc motivul 
absenţei unui ministru plin la Educaţie, dar mai ştiu şi faptul că aţi avut timp suficient să găsiţi formula 
corectă şi legală de a nu se împiedica examenul chiar şi în aceste condiţii. 
 

56.  Întrebare Ministerul Transporturilor – Ministrul Transporturilor reorganizează 
instituțiile ministerului mult prea târziu! 

Lăudabilă intenţia, însă atrag atenția că acest pas trebuia făcut cu mult timp în urmă, dacă se dorea într-
adevăr eficientizarea activităţii şi economie la bugetul instituţiei. Drept urmare, lucrurile ar fi mers bine, aşa 
cum preconizaţi astăzi, încă de acum 3 ani. 
 

57.  Întrebare Ministerul Sănătății – Unele substanțe utilizate prin intermediul 
țigărilor electronice pot ucide! 

În ultimele luni, în Statele Unite ale Americii peste 1.000 de persoane au fost internate, fiind diagnosticate cu 
probleme pulmonare, iar 26 au decedat, cauza comună a îmbolnăvirilor fiind folosirea țigării electronice. Se 
pare ca persoanele care s-au îmbolnăvit utilizau pentru țigările electronice THC (tetrahidrocanbinol), agent 
psihoactiv din canabis. În aceste condiții, autoritățile americane au îndemnat populația să evite vaping-ul. 
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58.  Interpelare Ministerul Apelor și Pădurilor – Ce măsuri întreprinde ministerul 
de resort pentru a veni în sprijinul pădurarilor? 

În ultimii ani s-au înregistrat 6 omoruri și foarte multe agresiuni asupra pădurarilor! Este de neconceput că 
nu se găsesc soluții la această problemă – tăierea ilegală a lemnului – care duce atât la agresiuni asupra 
personalului ROMSILVA sau, din nefericire, la omor, atunci când persoanele care taie ilegal lemn din 
pădurile României sunt surprinse în fapt, cât și la împuținarea fondului forestier! 
 

59.  Întrebare Ministerul Educației Naționale – Peste 40 la sută dintre românii 
traficați sunt minori 

Se impune o implicare mai atentă din partea ministerului de resort și găsirea unor măsuri urgente pentru ca, 
în instituțiile de învațământ, acolo unde copiii își petrec câteva ore zilnic, să existe în programul săptămânal 
un timp alocat informării și educației cu privire la pericolul traficului de minori. De aceea, vă rog sa îmi 
comunicați dacă, începând cu anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației va introduce în programa școlară 
ore pentru educație și prevenire a traficului de minori? 
 

60.  Întrebare Ministerul Culturii și Identității Naționale – Regresul cultural al 
oraşelor României, după cum reiese din ultimul raport european 

Infrastructura culturală la nivelul oraşelor analizate, deşi înghite multe fonduri administrate inclusiv de 
Ministerul Culturii, nu reuşeşte să rivalizeze cu marile oraşe culturale europene pe linie de egalitate ca 
mărime şi populaţie. Şi, deşi programul de guvernare al Cabinetului recent demis conţinea clar faptul că în 
sectoarele culturale și creative se vor crea noi locuri de muncă şi va creşte capacitatea acestora de a stimula 
ocuparea forţei de muncă, Raportul european spune altceva, regresul fiind înregistrat inclusiv la acest 
indicator. 
 

61.  Interpelare Ministerul Educației și Cercetării – Rezultate, până în prezent, ale 
Planului de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale 
Antidrog 2013-2020 

În urmă cu un an, guvernul a emis o Hotărâre cu privire la Planul de acțiune 2018-2020 pentru 
implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020. Aflându-ne, așadar, la un an de la adoptarea 
Hotărârii de Guvern, aș dori să știu în ce stadiu se află implementarea acesteia la nivelul unităților de 
învățământ din toată țara. În tot acest timp, dar și în cursului anului 2020, Ministerul Educației și Cercetării 
avea ca misiune și are în continuare, implementarea unor programe de conștientizare și prevenire în rândul 
elevilor a riscului consumului de droguri. 
 

62.  Întrebare Ministerul Sănătății – Clinica de Chirurgie Plastică și Arsuri din Iași, 
azi inaugurată – a doua zi închisă! 

Reabilitarea și dotarea acesteia au durat 8 ani, iar în tot acest timp s-a amânat de nenumărate ori deschiderea! 
Dacă aceasta era deschisă în urmă cu patru ani, în noaptea fatidică de 30 octombrie 2015, când a avut loc 
incendiul din clubul Colectiv, poate s-ar mai fi putut salva vieți! Nu s-a întâmplat asta, mai mult decât atât, 
azi a fost inaugurată, iar a doua zi închisă! De ce? Pentru că au fost depistați germeni în sursele de apă din 
cadrul clinicii. Chiar în locul unde nu ar trebui să existe – într-o secție de mari arși. 
 

63.  Întrebare Autoritatea Electorală Permanentă – Buletinul de vot pierdut pe 
drum spre solicitantul înscris la votul prin corespondenţă 

A făcut o sesizare şi a anunţat acest lucru care îl pune în imposibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot. 
Răspunsul a fost că, într-adevăr, plicul cu votul tânărului nu a parvenit Biroului Electoral. Dar nimic despre 
faptul că buletinul de vot nu a ajuns deloc la votant, aşa cum prevede procedura. 
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64. Interpelare Ministerul de Interne – Numărul specialiștilor antidrog – deficitar, 
deși numărul consumatorilor de substanțe psihoactive este în creștere, inclusiv 
în rândul copiilor 

În ultimii ani, conform statisticilor, a crescut numărul persoanelor adulte, dar și al copiilor care consumă 
substanțe psihoactive. Și mai alarmantă este vârsta scăzută a copiilor care folosesc asemenea substanțe – 10 
ani și a celor care le comercializează – 14 ani. 
 

65.  Întrebare Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – România încă nu a atins 
50% nivel de reciclare din deșeuri! 

Din nefericire, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, România nu se situează pe un loc fruntaș, dimpotrivă 
ocupă penultimul loc – cu o rată de reciclare a deșeurilor municipale de numai 14%, deși țara noastră s-a 
angajat să îndeplinească câteva obiective până în anul 2020, printre altele menționez: să atingă un nivel de 
pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri; să atingă 
un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv 
operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% 
din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări; să atingă un 
obiectiv de 60% de valorificare a deșeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piața națională. 
 

66.  Întrebare Ministerul Sănătății – Taxa clawback – soluții urgente 
Sigur că această situație a trenat câțiva ani, pe parcursul guvernării PSD. Trebuie să existe o soluție eficientă 
din partea ministerului de resort, prin care să fie asigurat tratamentul pacienților, indiferent de diagnostic, să 
existe un stoc de medicamente în spitale sau/și în farmacii. 
 

67.  Întrebare Ministerul Agriculturii – Singura Bursă de pește din România – 
soluții pentru a fi funcțională! 

Cu toată tentativa de deschidere a Bursei de pește, dar și promisiunile autorităților că va fi funcțională din 
vara acestui an, iată că ne aflăm aproape de sfârșitul anului 2019, iar această investiție nu este încă 
funcțională. Mai mult decât atât, statul român trebuie să înapoieze Uniunii Europene aproape 15 milioane de 
euro pentru că nu și-a respectat angajamentul pentru darea în folosință a locației! 
 

68.  Întrebare Ministerul Educației și Cercetării – Programul şcoală după şcoală, la 
nivel naţional 

Subliniez la rândul meu importanţa acestui program şi avantajele incontestabile pe care le-ar aduce 
implementarea acestuia la nivel naţional. Impactul direct şi imediat va fi acela aşteptat de toţi: creşterea 
nivelului de pregătire a temelor şi a îmbunătăţirea procesului de învăţare ce trebuia parcurs acasă până acum. 
Sunt sigur că se are în vedere inclusiv reducerea abandonului şcolar prin acest program, precum şi creşterea 
gradului de incluziune pentru copiii provenind din familii fără venituri necesare unui after-school sau 
meditaţiilor de după orele de la şcoală. 
 

69.  Interpelare Ministerul Sănătății – Tuberculoza și rujeola – Probleme grave de 
sănătate publică! 

Privitor la rujeolă – până la data de 29 noiembrie a.c., au fost înregistrate 64 de decese și peste 18.700 de 
îmbolnăviri, conform Institutului Național de Sănătate Publică, iar conform raportului amintit, ne situăm cu 
102.1 cazuri la un milion de persoane, față de 26,2 media europeană. 
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70.  Interpelare Ministerul Educației și Cercetării – Strategia Europa 2020, 
Capitolul Educație și Cercetare – ținte naționale asumate, departe de a fi atinse! 

Din păcate, deși țara noastră, și-a asumat în anul 2010, odată cu  adoptarea Strategiei Europa 2020 de către 
Consiliul Europei, ținte naționale pentru modernizarea sistemului de educație din România, elaborând un 
Plan Național de Reformă, nici după aproape zece ani acesta nu este pus la punct. În continuare sunt copii 
care nu merg la școală din cauze diverse, cea mai frecventă fiind sărăcia; în continuare sistemul de educație 
românesc are nevoie de mai multe creșe, grădinițe, dar și școli tocmai pentru a preveni supraaglomerarea. Și, 
din păcate, încă există școli care au toalete în curte, nu au apă și canalizare! 
 

71.  Întrebare Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Poluarea în România şi 
abordarea autorităţilor în domeniu 

Iată de ce vă rog să precizaţi care este abordarea actuală a ministerului pe care îl conduceţi în privinţa acestui 
subiect, în privinţa semnalelor directe venite din partea autorităţilor europene în legătură cu poluarea în 
România şi, de asemenea, care sunt paşii imediaţi pentru remedierea inexactităţilor în funcţionarea reţelei de 
monitorizare a aerului? 


