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3
Declaratii politice

 depuse în scris

24
Luări de cuvant
(în 16 ședințe)

50
Propuneri 

legislative inițiate

10
Întrebări

și interpelări

2
Luări de cuvant
în cadrul APCE

Din partea PPE

5
Propuneri legislative

promulgate Legi

Activitate Parlamentară



5 propuneri legislative 
devenite legi

Propuneri legislative inițiate 

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

• Simplificarea procedurilor și reducerea eforturilor 
cetățenilor în vederea obținerii unor servicii publice 
prin eliminarea solicitării unor copii ale documentelor 
care au fost emise de către instituții publice.

• Legea nr. 267/2021 privind completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri 
de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

• Legea nr. 291/2021 privind modificarea modificarea art.291 
alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

• Legea nr. 21/2022 privind instituirea zilei de 
15 februarie ca Zi Naţională a Lecturii

• Legea nr. 321/2021 privind completarea art.249 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

• Legea nr. 322/2021 privind  modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19134
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19441
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=141&cam=2&leg=2020&pag=2&idl=1&prn=0&par=
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19213
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=321&an=2021
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19334


• Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de 
Urgenţă nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea Securităţii

• Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

• Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea 
activităţii de telemuncă

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate

• Propunere legislativă privind unele măsuri de 
sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi a Legii nr.319/2006 a 
securităţii şi sănătăţii în muncă

• Proiect de Lege pentru completarea art. 106 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19436
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19145
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19185
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19520
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19210
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19561
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19314
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19228
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19558


• Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă 195 din 12 decembrie 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în 
Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice

• Proiect de Lege privind asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă,  
la punct fix

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

• Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 Citește articolul

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii 
nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii 
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
precum şi pentru modificarea art.25 alin. (l) din OUG nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora Citește articolul

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19634
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19618
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19416
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19698
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19426
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=141&cam=2&leg=2020&pag=2&idl=1&prn=0&par=


• Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de 
plata ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.92 din Legea nr.8/1991 privind fondul funciar

• Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua 
Naţională a Alegătorului”

• Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a legii nr. 53/2003 
Codul Muncii

• Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din 
Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei 
de merit

• Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor

• Propunere legislativă privind registrul comerţului

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19629
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19581
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19631
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19511
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19469
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L519&an_cls=2021
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19455
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b534&an_cls=2021


80/08.02.2021 Pl-x nr. 80/2021
Propunere legislativă 
pentru modificarea 
şi completarea Legii 
educaţiei naţionale 
nr.1/2011

Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul 
suspendării raporturilor de muncă ale 
cadrelelor didactice, în situaţia săvârşirii de 
către acestea a unor fapte penale contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale sau orice 
alte fapte penale incompatibile cu funcţia 
deţinută, până la rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti.

99/16.02.2021
L26/2021

Pl-x nr. 99/2021
Propunere legislativă 
privind modificarea 
Legii nr.96/2006 
privind Statutul 
deputaţilor şi al 
senatorilor

Obiectul de reglementare al acestei 
propuneri legislative este modificarea art.29 
din Legea nr.96/2006, în sensul stabilirii 
reţinerii a 10% din indemnizaţia lunară 
brută a deputatului sau senatorului, în 
cazul neparticipării la cel puţin o activitate 
parlamentară în sediul Camerei Deputaţilor 
sau Senatului, după caz, în cadrul 
programului şi ordinii de zi aprobate de 
Biroul permanent.

BP107/17.03.2021 Propunere legislativă 
pentru instituirea zilei 
de 15 februarie ca Zi 
Naţională a Lecturii

Această lege a fost adoptată de 
Parlamentul României prin care se instituie 
ziua de 15 februarie ca Zi Națională a 
Lecturii.

BP129/24.03.2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea 
şi completarea 
Legii nr.53/2003 
-Codul muncii şi a 
Legii nr.319/2006 a 
securităţii şi sănătăţii 
în muncă

Unul dintre principalele roluri al acestei 
propuneri legislative îl reprezintă 
flexibilizarea pieței muncii prin simplificarea 
procedurilor în derularea relațiilor de muncă 
potrivit Legii 53/2003 Codul Muncii, respectiv 
Legii nr. 319/2006.

195/10.05.2021
L99/2021

Proiect de Lege 
privind modificarea 
şi completarea Legii 
nr.81/2018 privind 
reglementarea 
activităţii de 
telemuncă

Proiectul de lege are ca scop simplificarea 
şi adaptarea legislaţiei la realităţile curente 
specifice activităţii de telemuncă.

BP248/12.05.2021
L256/2021

Propunere legislativă 
privind unele măsuri 
de sprijin financiar 
acordate Comitetului 
Olimpic şi Sportiv 
Român

Propunerea legislativă are ca obiect 
susținerea mișcării olimpice naționale și 
sprijinirea asociației de interes național, 
Comitetului Olimpic și Sportiv Român 
(COSR).

Propuneri legislative în cadrul cărora 
am avut rolul de iniţiator și co-inițiator 



BP267/19.05.2021
B226/2021

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea 
Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal 
cu modificările 
şi completările 
ulterioare

Propunerea legislativă are ca scop  
alinierea cuantumului procentual TVA 
percepută pentru comercializarea de 
cărți electronice cu cel practicată pentru 
comercializarea de cărți în format fizic 
(tipărite sau vândute sub formă de CD-uri 
audio sau multimedia) la valoarea de 5%.
este de a susține lectura mai ales în rândul 
generațiilor tinere care folosesc extensiv 
dispozitive electronice precum tablete, 
telefoane, readere). Rolul acestei propuneri 
legislative este de a susține învățământul la 
distanță prin digitalizarea educației.

269/16.06.2021 Propunere legislativă 
pentru completarea 
art.249 din Legea 
educaţiei naţionale 
nr.1/2011

Propunerea legislativă vizează organizarea 
și funcționarea atât a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, cât și 
a altor unități/instituții care funcționează 
la nivel județean cu atribuții în domeniul 
învățământului preuniversitar de stat.

L218/2021 Propunere legislativă 
pentru completarea 
Ordonanței 
de urgență a 
Guvernului nr.41/2016 
privind stabilirea 
unor măsuri de 
simplificare la 
nivelul administrației 
publice centrale și 
pentru modificarea 
și completarea unor 
acte normative

Obiectul acestei propuneri legislative 
este de a debirocratiza și de a simplifica 
procesele administrative prin reducerea 
eforturilor de procurare a documentelor în 
vederea obținerii unor servicii publice care 
să urmeze procese mai eficiente. 
Această propunere a fost votată pe 30 
iunie a.c., în Senat, pentru ca, începând cu 
data de 1 ianuarie 2022, instituțiile publice si 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale să nu mai poată să solicite 
copii ale avizelor sau documentelor care 
au fost emise de către instituții publice sau 
organe de specialitate ale administrației 
publice centrale.

B230/2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea 
și completarea 
Legii nr.52/2003 
privind transparența 
decizională în 
administrația 
publică

Această propunere legislativă are ca 
scop susținerea și dezvoltarea principiului 
transparenței decizionale prin crearea unor 
platforme referitoare la procesul decizional 
aplicabil autorităților locale.

B245/2021 Propunere legislativă 
privind modificarea 
și completarea 
Ordonanței 
nr.22/2002 privind 
executarea 
obligațiilor de plata 
ale instituțiilor 
publice, stabilite prin 
titluri executorii

Propunerea legislativă vizează măsuri 
în vederea dinamizării mecanismului 
operațional privind executarea obligatiilor 
de plata ale institutiilor publice stabilite prin 
titluri executorii.



B250/2021 Propunere legislativă 
privind instituirea 
zilei de 26 mai ca 
”Ziua Națională a 
Alegătorului”

Scopul acestei propuneri legislative este de 
a încuraja cetățenii de a-și exercita dreptul 
la vot pentru a combate absenteismul 
politic înregistrat în ultima perioadă, 
promovând principiile statului de drept.

B277/2021 Propunere legislativă 
privind modificarea 
şi completarea 
Ordonanţei de 
Urgenţă 195 din 12 
decembrie 2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice, 
republicată în 
Monitorul Oficial 
nr.670 din 3 august 
2006, cu modificările 
şi completările 
ulterioare

Această propunere legislativă susține 
necesitatea aplicării unor măsuri mai dure 
pentru a proteja și a îmbunătăți calitatea 
vieții cetățenilor prin facilitarea accesului 
pietonilor pe trotuare, ca urmare al 
accelerării fenomenului urbanizării.

B286/2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea 
și completarea 
Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.185/2005 privind 
concediile și 
indemnizațiile de 
asigurări sociale de 
sănătate

Pandemia de COVID-19 a afectat grav 
activitățile de îngrijire în domeniul 
cancerului, intarziind stabilirea 
diagnosticului și perturbând tratamentele și 
accesul la medicamente. 
În acest sens, această propunere legislativă 
va extinde riscurile asigurate, astfel încât, 
orice asigurat in conditiile ordonantei de 
urgenta obține drepturi inclusiv în cazul în 
care îngrijește un pacient bolnav de cancer, 
în mod similar cazului în care ingrijește un 
copil bolnav. 

293/28.06.2021
L134/2021

PL-x nr. 293/2021 
Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea 
Legii nr.448/2006 
privind protecţia 
şi promovarea 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap

Acest Proiect de Lege propune creşterea 
accesului la ocupare pentru persoanele cu 
dizabilităţi prin dezvoltarea de oportunităţi 
de angajare şi de progres în carieră prin 
crearea unor politici de susţinere pe piaţa 
muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

BP371/29.06.2021 Propunere legislativă 
pentru completarea 
art.106 din Legea 
nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de 
pensii publice

Proiectul de Lege reglementează 
obligativitatea Caselor teritoriale de pensii 
de a transmite angajatorilor informații cu 
privire la emiterea deciziilor de pensionare 
pentru limita de vârstă, anticipată, 
anticipată parțial sau de invaliditate. 



BP385/29.06.2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a 
Ordonanţei de Urgenţă 
nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea 
ţi sancţionarea 
neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/
sau a fondurilor publice 
naţionale aferente 
acestora

Această propunere legislativă susține 
o serie de măsuri menite să creeze un 
cadru normativ mai clar și mai previzibil 
și, în egală măsură, un cadru mai 
favorabil pentru adoptarea unor măsuri 
practice ce vor conduce la creșterea 
performanței autorităților publice 
locale în administrarea și organizarea 
investițiilor și obiectivelor de interes 
local. 

BP386/29.06.2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.407/2006 vânătorii 
şi a protecţiei fondului 
cinegetic

În cadrul acestei inițiative legislative 
sunt propuse o serie de modificări cu 
scopul de a stabili un mecanism de 
suportare a despăgubirilor pentru 
pagubele realizate de animalele ce 
formează fondul cinegetic și pentru 
culturile agricole afectate printr-o bună 
gestionare a faunei cinegetice.

B309/2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 
privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli 
pentru autorităţile 
administraţiei publice şi 
instituţiile publice

Această propunere legislativă are 
ca scop modificarea valorii maxime 
de achiziție a autoturismelor pentru 
dotarea autorităților și instituțiilor 
publice. 
Prin aceasta, sunt stabilite normele 
care au ca scop reducerea cheltuielilor 
de personal, cheltuielilor materiale si a 
celor privind dotarile institutiilor publice 
centrale si locale, precum si reducerea 
cu 25% a numarului de autoturisme și a 
consumului lunar de carburanți de către 
instituțiile publice. 

BP396/30.06.2021 Propunere legislativă 
pentru completarea 
Ordonaţei de Urgenţă 
nr.24 din 5 martie 
2008, privind accesul 
la propriul dosar 
şi deconspirarea 
Securităţii

Rolul acestei propuneri legislative este 
de a elimina eventualele discriminări 
între drepturile și obligațiile persoanelor 
care ocupă funcții de demnitate publică 
în diferite autorități administrative 
aflate sub control parlamentar. 

BP392/30.06.2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul 
fiscal

Obiectivul acestei inițiative legislativă, 
este ca începând cu anul 2022, partea 
din impozitul pe profit să poată fi 
redirecționat oricând într-un interval 
de 7 ani beneficiarilor de sponsorizări 
(entități non-profit, instituții publice sau 
persoane fizice activând în domeniile 
educație, cercetare, sănătate, cultură, 
sport, drepturile omului, protecția 
mediului, etc.). Această măsură este 
benefică atât pentru donatori cât și 
pentru beneficiari, deoarece vor putea 
avea acces la sume mai consistente, 
astfel încât să răspundă cât mai multor 
nevoi. 



BP248/12.05.2021 PL-x nr. 401/2021
Proiect de Lege 
privind unele măsuri 
de sprijin financiar 
acordate Comitetului 
Olimpic şi Sportiv 
Român şi Comitetului 
Naţional Paralimpic

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea 
art.13 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2009, precum şi 
completarea art.202 alin.(3) din Legea 
nr.69/2000. Proiectul vizează acordarea 
unor măsuri de sprijin financiar Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român, precum şi a 
Comitetului Naţional Paralimpic, în sensul 
identificării surselor de finanţare certe a 
acestor instituţii, în vederea susţinerii în 
mod adecvat a activităţii olimpice

BP 436/11.10.202 PL-x nr. 436/2021
Proiect de Lege 
pentru modificarea 
art.291 alin.(3) lit.a.) 
din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea art.291 alin.
(3) lit.a) din Legea nr.227/2015, în sensul 
aplicării cotei reduse de TVA de 5% şi pentru 
manualele şcolare şi cărţile în format audio, 
multimedia sau electronic. Potrivit expunerii 
de motive, soluţia legislativă este justificată 
de necesitatea alinierii legislaţiei naţionale 
de profil la prevederile Directivei (UE) 
2018/1713 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 
de modificare a Directivei 2006/112/CE în 
ceea ce priveşte cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicate cărţilor, ziarelor şi 
periodicelor. Astfel, din punct de vedere al 
dreptului european, iniţiativa legislativă 
intră sub incidenţa reglementărilor statuate 
la nivelul Uniunii Europene, subsumate 
Politicii în domeniul fiscal, segmentul 
legislativ – impozit indirect, sectorul – 
impozit pe cifra de afaceri/TVA

BP535/25.10.2021 PL-x nr. 535/2021
Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea 
Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei 
publice locale şi a 
Legii 208/2015 privind 
alegerea Senatului 
şi a Camerei 
Deputaţilor

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare completarea art.6 alin.
(2) din Legea nr.115/2015, precum şi a art.2 
alin.(6) din Legea nr.208/2015. Demersul 
legislativ urmăreşte, potrivit expunerii de 
motive, extinderea interdicţiei de a fi ales 
consilier local, consilier judeţean, primar 
sau preşedinte al consiliului judeţean ori 
senator sau deputat şi pentru persoanele 
condamnate definitiv pentru comiterea 
de infracţiuni contra vieţii, contra libertăţii 
persoanei, privind traficul şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile, contra libertăţii, 
integrităţii sexuale, rele tratamente aplicate 
minorului, daca victimele sunt minori la 
data săvârşirii faptelor şi nu a intervenit 
reabilitarea judecătorească sau nu a fost 
împlinit termenul de reabilitare



BP575/07.12.2021 PL-x nr. 575/2021
Proiect de Lege 
privind asigurarea 
accesului persoanelor 
fizice la servicii de 
internet în bandă 
largă, la punct fix

Proiectul de act normativ are ca obiect 
de reglementare asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în 
bandă largă, la punct fix.

BP589/07.12.2021 PL-x nr. 589/2021
Propunere legislativă 
pentru modificarea 
şi completarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravenţiilor

Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001, în sensul reglementării 
unei proceduri speciale de judecare a căilor 
de atac împotriva proceselor-verbale prin 
care s-a aplicat sancţiunea avertismentului 
sau sancţiunea amenzii contravenţionale 
care nu depăşeşte suma de 10.000 de lei. 
Potrivit expunerii de motive, intervenţiile 
legislative preconizate sunt „menite să 
eficientizeze actul de justiţie în cazul 
sancţiunilor contravenţionale de valoare 
redusă

BP575/2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea 
şi completarea art.92 
din Legea nr.8/1991 
privind fondul funciar

Propunerea legislativă are rolul de a susține 
premisele implementării Directivelor Europene 
2018/2001 din 11 decembrie 2018; 2018/1999 din 11 
decembrie 2018, a Planului Național Integrat 
în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030 din aprilie 2020.

BP486/2021 Propunere legislativă 
privind modificarea 
şi completarea art.4 
din Legea nr.526/2003 
pentru aprobarea 
Programului naţional 
de dezvoltare a 
turismului “Schi în 
România

Propunerea legislativă are rolul de a  
publica informații dezvolta turismul montan 
prin practicarea schiului și a altor sporturi 
de iarnă, esențiale pentru sănătatea 
populației.

BP437/2021 Propunere legislativă 
pentru modificarea 
şi completarea Legii 
Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 şi a legii nr. 
53/2003 Codul Muncii

Propunerea legislativă are rolul de a 
informa publicul cu privire la fondurile 
arhivistice detinute de operatorii 
economici/Arhivele Nationale.

L519/2021 Propunere 
legislativă pentru 
modificarea art.6 
din Legea nr.118/2002 
pentru instituirea 
indemnizaţiei de 
merit

Propunerea legislativă are rolul asiguăarii 
unei fmantari adecvate pentru acordarea 
indemnizatiei de merit pentru toti 
beneficiarii care intrunesc conditiile legale 
de acordare.

B534/2021 Propunere legislativă 
privind registrul 
comerţului

Propunerea legislativă are rolul de a 
simplifica procedura de înregistrare în 
registrul comerțului pentru a permite 
depunerea de documente în format 
electronic, verificarea indeplinirii conditiilor 
prevazute de lege realizându-se prin 
comunicarea între autorități și utilizarea 
informațiilor/documentelor aflate deja la 
dispoziția acestora.



Amendamente 

• Amendament referitor la Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare şi rezilienţă 

• Amendamente la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind 
aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de 
garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor 
de stat asociată acestuia. (PLx nr. 583/2020)

• Amendamente la Proiectul  de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2020 privind 
măsuri în domeniul registrului comerţului.   (PL-x – 34/2021)

• Amendamente la PL-x nr. 135/2021 - Proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile 
din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 
alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost 
afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi 
privind unele măsuri fiscale. 



• Amendament la PL-x nr. 13/2021 - Proiect de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru 
atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică 
şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat”

• Amendamente la Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind 
adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și 
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene 
privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata 
pandemiei de COVID-19 (PL-x nr. 393/2021)

• Amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 
pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum şi 
pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora (PL-x nr. 499/2021)



• Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 550/2017) (rămas pentru votul final).

• Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (PL-x 190/2021). 

• Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă (PL-x 639/2020). 

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termene (PL-x 439/2020) (adoptat);

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi 
pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare 
nebancare anumitor categorii de debitori şi pentru modificarea alin. 
(1) al art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori (PL-x 116/2021) (adoptat); 
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• Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor 
prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-
urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 
427/2020)

• Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) şi (4) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice şi modificarea unor acte normative (PL-x 82/2020) 

• Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat 

la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 şi 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, 

Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica 

Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul 

Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, 

Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat 

al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de jos, 

Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, 

Republica Slovenia, Republica Slovacă şi Republica Finlanda de 

modificare a Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la 

Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 (PL-x 310/2021) 
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Intervenții în ședințele Comisiei pentru Buget, 
Finanțe și Bănci. Vezi video

• Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului 
sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021 (PL-x 342/2021) 

• Maria-Gabriela Horga - declaraţie politică: “Certificatul verde ne asigură 
dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană”

• Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei 
Deputaţilor pe anul 2022

• Dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2022.

• Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei 
multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor 
legate de prevenirea erodării bazei impozitabile şi a transferurilor 
profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris, la 7 
iunie 2017 (PL-x 343/2021) 

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 octombrie 2021
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• Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru completarea Legii nr. 170/2010 privind impozitul 
specific unor activităţi (PL-x 355/2020) 

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 12 octombrie 2021
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Legea Anti-chiul

Citește articolul

Prezența parlamentarilor la locul 
de muncă este, în primul rând, un 
gest de respect pe care aleșii îl 
datorează cetățenilor pe care îi 
reprezintă și este fundamentală 
pentru recâștigarea încrederii 
cetățenilor în cea mai importantă 
instituție a democrației.

Sancțiunii cu până la 10% din 
indemnizația brută. În acest 
moment, penalizarea este de 10 ori 
mai mică, de doar 1%.

Comisii permanente Adunarea Parlamentară
a Consiliului Europei (APCE)

Vicepreşedinte - Comisia 
pentru buget, finanţe şi 
bănci

Comisia pentru 
drepturile omului, 
culte şi problemele 
minorităţilor naţionale 
(până în noiembrie 2021)

Comisia pentru 
Afaceri Europene 
(din decembrie 2021)

Comisia pentru afaceri 
juridice și drepturile 

omului - Subcomisia 
pentru inteligență 

artificială și drepturile 
omului

Comisia pentru 
cultură, știință 

educație și media - 
Subcomisia pentru 
educație, tineret și 

sport.

Acțiuni de susținere ale
inițiativelor legislative

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19145


Am votat pentru eliminarea pensiilor speciale 
ale parlamentarilor!



AMENDAMENTE IMM FACTOR
Am depus peste 20 de amendamente la Programul IMM Factor 
(146/2020) care au fost aprobate de Comisia de Buget Finanțe

a Camerei Deputaților

Programul IMM FACTOR a devenit mai ușor de accesat prin aprobarea a peste 
20 de amendamente de către Comisia pentru buget a Camerei Deputaților

Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a aprobat cu unanimitate de 
voturi peste 20 de amendamente pe care le-am depus la ordonanța de urgență 
privind aprobarea Programului IMM FACTOR (146/2020). Aceste amendamente 
fac funcțional programul și simplifică accesul IMM-urilor la finanțare.

IMM Factor asigură lichiditatea IMM-urilor și oferă acces la finanțare prin 
acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditarea pe termen 
scurt sub forma finanțării creditului comercial/furnizor (până la încasarea 
facturilor, similar scontării).

Printr-un amendament, se elimină ipoteca imobiliară solicitată IMM-urilor de pe 
lista garanțiilor. Factoring-ul asigură finanțarea pe termen scurt și nu se justifică 
acest tip de ipotecă în funcționalitatea programului. Nici în cazul programului 
IMM Invest nu se solicită garanție imobiliară pentru creditul de capital de lucru.

Printr-un alt amendament a fost prelungit programul până la 31 decembrie 
2021, data până la care se pot acorda garanții și granturi în cadrul schemei de 
ajutor de stat. Data până la care se efectuează plățile aferente granturilor care 
acoperă costurile de garantare și de finanțare este 31 octombrie 2022, față de 31 
octombrie, cât prevedea ordonanța de urgență.

În calitate de secretar de stat la Cancelaria primului-ministru, am lucrat anul 
trecut la toate schemele de garantare de către stat si de susținerea IMM-urilor 
și am pledat pentru prelungirea acestora și în 2021.

Am propus și menținerea ANAF ca instituție abilitată să recupereze sumele 
individualizate în înscrisurile întocmite de către FNGCIMM, deoarece sumele 
necesare pentru plata garanțiilor de stat acordate finanțatorilor în cadrul 
Programului IMM FACTOR sunt plătite de Ministerul Finanțelor din bugetul de stat.



Această zi națională va crea cadrul pentru implicarea autorităților locale și 
centrale, societății civile și a tuturor celor cărora le pasă de carte în activități 
de încurajare a lecturii. O țară puternică este o țară educată, iar România se 
va face bine doar atunci când românii se vor (re)îndrăgosti de carte.

La inițiativa colegei mele, Violeta Alexandru, m-am implicat alături de Fădor 
Angelica și Mara Calista în identificarea unor modalități concrete de sprijin 
pentru persoanele cu dizabilități, pe baza unor prevederi legale deja existente.

Înființarea unui fond specific pentru integrarea profesională a persoanelor 
cu dizabilități, face obiectul unui proiect legislativ ce va fi inițiat de noi prin 
direcționarea corectă a unor sume deja încasate la bugetul de stat.

Am semnat și am susținut inițiativa doamnei președinte PNL București Violeta 
Alexandru și a colegilor mei deputaţi Alexandru Kocsis, Sabin Sărmaş, Ioan 
Cupşa ce au depus pe 24 martie în Parlament un proiect de lege ce vizează 
introducerea semnăturii electronice în relaţiile de muncă.
Modernizăm piaţa muncii împreună! 

Am susținut dezvoltarea Fondului de capital de risc pentru IMM-urile 
inovative cu finanțare din Fond prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență. 
Fondul de investiții de capital de risc va funcționa în cadrul FNGCIMM și 
vor fi acordate granturi de 200.000 Euro pentru 2.000 de IMM-uri sub formă 
de participare directă la capital pentru activități în domeniul cercetării și 
inovării.

Susțin propunerea legislativă pentru instituirea 
zilei de 15 februarie ca Zi Naţională a Lecturii!

Fondul pentru integrarea profesională a 
persoanelor cu dizabilități

Proiect de lege privind introducerea semnăturii 
electronice în relaţiile de muncă

Susțin dezvoltarea Fondului de capital
de risc pentru IMM-uri

Inițiativa a fost depusă pe 17 martie și poate fi consultată aici

Inițiativa poate fi consultată aici
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Prin acest Fond se vor finanța participări directe la capitalul întreprinderilor 
inovatoare în scopul creșterii numărului de întreprinderi inovatoare 
capitalizate și bancabile care implementează proiecte viabile. 

Pe 13 aprilie 2021, am aprobat în cadrul Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci 
un amendament foarte util al PNL și UDMR referitor la dreptul de folosire 
a biletelor în cazul amânării spectacolelor sau evenimentelor, inițiat de 
colegii mei, Alexandru Kocsis, Bogdan Huţucă și Kolcsár Anquetil-Károly. 
Am modificat, în acest fel, OUG 174/2020 care prevedea că data reprogramării 
evenimentului sau festivalului nu poate depăşi data de 30 septembrie 2021. 
În cea mai mare parte a perioadei pandemiei, în actualul context sanitar, 
din păcate, industria de evenimente a fost închisă total și are nevoie de 
sprijin pentru a supraviețui.

Am completat schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor 
din industria HoReCa și turism cu organizatorii de evenimente, conferințe, 
târguri și expoziții (CAEN 8230), ca urmare a amendamentului PNL inițiat de 
mine împreună cu colegii mei, Ionel Dancă, Alexandru Kocsis și Diana Morar 
și adoptat în Comisia de industrii din Camera Deputaților.
Organizatorii de expoziții, târguri, congrese vor beneficia de sprijin, prin 
compensarea a 20% din pierderile companiilor. Am introdus aceste categorii 
pe lista celor care beneficiază de schema de ajutor de stat propusă în anul 
2020 de Guvernul condus de Ludovic Orban pentru a compensa pierderile 
din industria HoReCa.
Pe 11 mai, în cadrul ședinței Comisiei pentru Buget a Camerei Deputaților 
s-a discutat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 10/2021 cu privire la 
acordarea unei forme de sprijin pentru Horeca.
Am reușit, astfel, completarea schemei de ajutor de stat cu organizatorii de 
expoziții, târguri, congrese (cod CAEN 8230). Comisia pentru Buget a Camerei 
Deputaților a adoptat un amendament în acest sens, care a fost însușit și 
de Comisia de Industrii, inițiat de mine împreună cu colegii mei liberali, Ionel 
Dancă, Alexandru Kocsis și Diana Morar. 
Aceste modificări au fost necesare pentru a fi echitabili față de cei afectați, 
având în vedere că industria evenimentelor nu și-a putut desfășura 
activitatea în această perioadă.

Am aprobat dreptul de folosire a biletelor în 
cazul amânării spectacolelor sau evenimentelor

Măsuri de sprijin pentru industria HoReCa



Pe 22 mai “Cartea pe roți” a librăriei Humanitas a fost la Giurgiu. 
O țară puternică este o țară educată, iar viitorul României și al copiilor 
noștri depinde în mare măsură de “dragul” de carte. Librăriile au un rol 
extrem de important în susținerea și încurajarea lecturii. 
De aceea, de curând, împreună cu colegii mei liberali, am și inițiat o lege 
pentru Ziua Națională a Lecturii, ce propune activități prin care copiii și 
adolescenții să capete plăcerea de a citi, nu de a vedea cărțile și lectura 
doar ca pe ceva obligatoriu pentru examene. 
Trebuie să susținem (re)îndrăgostirea de carte! 
Librăria Humanitas Cartea pe roți

Am inițiat legea Ziua Națională a Lecturii 
pe 22 mai 2021

Vot favorabil! Cota redusă de TVA 5% se va 
aplica și cărților, manualelor și revistelor în 

format electronic sau audio



Am semnat și am susținut inițiativa colegilor mei, Sebastian Burduja și Cătălin 
Teniță, care va ajuta piața cărții: TVA de 5% și pentru cărțile electronice 
(atât format scris și audio). Cărțile tipărite au TVA de 5%, în timp ce cărțile 
electronice încă au TVA de 19%.

17 țări din UE și-au egalizat deja TVA-ul pe cota redusă, noi încă avem TVA de 
19%, deși această nișă din industria cărților are nevoie de toată susținerea, 
iar tot mai mulți tineri sunt obișnuiți să citească pe tabletă, pe Kindle sau 
telefon. 

Cota redusă de 5% a taxei pe valoarea adăugată (TVA) se va aplica și 
manualelor, cărților, revistelor în format electronic sau audio. Proiectul a fost 
votat miercuri, 10 noiembrie 2021, în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci a Camerei Deputaților și a primit raport favorabil. Proiectul a fost 
adoptat, astăzi, de Ziua Mondială a Educației în Senat. Se va aplica, așadar, 
același TVA care se aplică, în prezent, pentru cărțile tipărite.

Astfel, se va aplica cota redusă de TVA care se aplică în prezent pentru 
cărțile tipărite. Cota de TVA pentru cărțile digitale este de 19% în prezent, în 
timp ce pentru cărțile tipărite este de 5%.

Am votat săptămâna aceasta în Comisia de buget finanțe a Camerei 
Deputaților pentru acest proiect, care a primit raport favorabil. Se va aplica, 
așadar, cota redusă de TVA la fel cum se aplică, în prezent, și pentru cărțile 
tipărite.
 
Am semnat și susținut în comisie de acest proiect de lege, inițiat de colegii 
mei Cătălin Teniță (USR) și Sebastian Burduja (PNL).

Prin inițiativa legislativă depusă, dorim să susținem lectura, mai ales în 
rândul tinerilor. Aceștia folosesc în principal dispozitive electronice, precum 
tablete sau telefoane.

În ultimii doi ani, 15 state ale Uniunii Europene au redus cota de TVA pentru 
cărțile electronice



Mecanismul De Redresare și Reziliență la
Planul Național de Redresare și Reziliență

Instituțiile publice nu mai au voie să ceară copii 
după documente emise de alte entități ale 

statului. Legea a fost promulgată

Pe 26 mai 2021, am adoptat în plenul reunit al celor două camere, prin 
consensul tuturor partidelor politice, proiectul de lege pentru ratificarea 
Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a 
Deciziei 2014/335/UE, Euratom. 
Toate statele UE trebuie să adopte această modificare pentru a permite 
Comisiei Europene să se împrumute pe piețele internaționale pentru a 
strânge banii necesari finanțării Mecanismului de Redresare și Reziliență. 
Aceste sume sunt, apoi, puse la dispoziția țărilor membre, inclusiv 
României, pentru a finanța planurile naționale de redresare și reziliență.



Simplificarea procedurilor în vederea obținerii 
unor servicii publice

La sfârșitul lunii iunie 2021, a fost adoptat proiectul de lege inițiat de 

colegul meu George Tuță, în cadrul căruia am avut rolul de co-inițiator, 

prin care instituţiile publice şi organele de specialitate ale administrației 

publice centrale sau locale nu vor mai avea dreptul să solicite copii după 

avize sau alte documente care au fost emise de instituţii publice sau 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice 

centrale vor solicita entităților care au emis documentele, copii sau 

extrase de pe acestea, în format electronic, în baza consimțământului 

expres al beneficiarului serviciului public. Documentele solicitate în 

original sau copie de către administraţia publică se regăsesc în baze de 

date existente la nivelul altor autorităţi publice, nefiind necesar decât un 

transfer electronic de cunoaştere în interiorul statului. 

Această propunere legislativă are ca scop debirocratizarea procesului 

administrativ și consolidarea procesului de digitalizare la nivelul 

administrației publice.

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative.

Citește articolul

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19334


Pe 13 octombrie am adoptat în Camera Deputaților, proiectul de lege 
al colegului meu liberal, George Tuță, al cărui coinițiator sunt, prin care 
instituţiile publice şi organele de specialitate ale administrației publice 
centrale sau locale nu vor mai avea dreptul să solicite copii după avize 
sau alte documente care au fost emise de instituţii publice sau organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Legea prin care instituţiile publice şi organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale sau locale nu vor mai avea dreptul să 
solicite persoanelor fizice sau juridice, pentru soluţionarea unui serviciu 
public, copii după avize sau alte documente care au fost emise de 
instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale a fost promulgată de către președintele Klaus Iohannis.

Legea completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
Proiectul de lege pentru subțierea dosarului cu șină a fost inițiat de 
deputatul PNL George Tuță.

Instituțiile publice vor fi obligate să îşi dezvolte baze de date interconectate 
şi proceduri simplificate de interogare a acestora. 



Aici se încadrează, de exemplu, copiile după diplomele de studii emise 
de universități. 

În prezent, autoritățile îi obligă pe cetățeni să vină cu copii de pe diverse 
acte, altele decât cele emise de către instituții publice sau organe de 
specialitate ale administrației publice centrale. Pe lângă unele autorități 
și instituții publice, sau chiar în cadrul lor, s-au dezvoltat, de-a lungul 
timpului,  adevărate afaceri cu xeroxuri, unele dintre ele oferind servicii 
de fotocopiere mult peste prețul pieței, profitând de faptul că oamenii 
sunt în criză de timp și au nevoie rapid de aceste copii. 

Propunerea legislativă urmărește instituirea obligației în sarcina 
autorităților și instituțiilor publice centrale și locale de a pune la dispoziția 
cetățenilor, în mod gratuit, în format fizic pe hârtie, dar și electronic, 
pe website-ul propriu, modele de formulare sau cereri aferente tuturor 
serviciilor publice furnizate.

În prezent, autoritatea sau instituția publică, deși solicită depunerea 
unor formulare și cereri în format fizic, nu asigură, în mod gratuit, modele 
tipărite pentru aceste documente. Multe persoane află că trebuie să-
și tipărească cererile și formularele după ce ajung la autoritate, fiind 
nevoiți să revină în altă zi cu ele. 
Propunerea legislativă extinde aplicabilitatea celor două măsuri nou 
instituite și în sarcina persoanelor juridice de drept privat care, potrivit 
legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze 
un serviciu public.

În completarea acestui demers, 
am depus, împreună cu colegii mei 
Sebastian Burduja și Diana Morar, un 
nou proiect de lege. Potrivit acestuia 
instituțiile publice și organele de 
specialitate ale administrație publice 
care solicită copii ale unor acte care 
nu sunt emise de autorități ale statului 
trebuie să asigure fotocopierea gratuită 
a acestora. 



Amendamentele depuse privind implementarea 
PNRR au obținut vot favorabil la începutul celei 

de-a doua sesiuni parlamentare
septembrie – decembrie 2021

România dispune de o alocare de 29,2 de miliarde de euro, iar accesarea 
cât mai rapidă a acestor fonduri și implementarea planului sunt vitale 
pentru dezvoltarea țării noastre. 

Fondurile trebuie angajate prin proiecte până cel târziu la 31 decembrie 
2023, iar acestea au termen de finalizare 31 decembrie 2026, în caz contrar 
sumele trebuie returnate.

Am căutat, în cadrul dezbaterilor din comisia de buget, cele mai bune 
soluții pentru accesarea cât mai rapidă a fondurilor, eliminând barierele 
birocratice.
Comisia de buget a aprobat amendamentele pe care eu, împreună cu alți 
colegi din PNL, le-am depus la cele două ordonanțe de urgență. Ministerul 
investițiilor și proiectelor europene a susținut aceste amendamente. 

Am eliminat în Parlament, prin 
amendamentele pe care le-
am depus, o serie de bariere 
birocratice în implementarea 
PNRR.  

Pe 7 septembrie 2021, am 
discutat în plen proiectele de 
lege pentru aprobarea celor 
două ordonanțe de urgență 
care reglementează măsurile 
pentru implementarea 
Planului Național de   Redresare 
și Reziliență (PNRR).



Am propus eliminarea necesității avizului ministerului investițiilor și 
proiectelor europene (MIPE) pentru proiectele din cadrul PNRR. Obligația 
obținerii avizului conform eliberat de ministerul investițiilor și proiectelor 
europene presupunea prea multă birocrație și risc de politizare. Vorbim 
de ani de zile despre descentralizare și debirocratizare și este cazul să 
nu mai încărcam autoritățile care implementează proiecte și reforme cu 
avize suplimentare, cu termene de eliberare ale acestor avize, timp în 
care proiectele stau pe loc. 

Totodată, am mai propus și o modificare referitoare la definerea 
proiectelor mature, astfel încât să poată fi incluse inclusiv cele care 
se află deja în implementare sau în diverse stadii ale procedurilor de 
achiziție, dacă sunt considerate eligibile. Tocmai aceasta este definiția 
proiectului matur conform Regulamentului. 
Toate amendamentele depuse au primit votul plenului în cadrul 
dezbaterilor.

Pe 6 octombrie 2021, am votat trei acte normative importante pentru 
dezoltarea României în Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei 
Deputaților, toate acestea primind raport favorabil. 

Am aprobat următoarele proiecte de lege:

 1. Proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 
semnat între România şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), pentru 
construcția Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi. Prin acest act normativ, 
BEI cofinanțează construcția spitalului cu 250 de milioane de euro. În 
acest fel, se vor asigura 59,4% din fondurile pentru construcția spitalului, 
în timp ce restul banilor va proveni din fonduri nerambursabile și de la 
bugetul de stat. Costul net al investiției este estimat la 420,9 de milioane 
de euro. Noul Spital Regional de Urgență Iași va avea 850 de paturi si va 
prelua pacienți din toată regiunea de Nord-Est.



 2. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
proiect al cărui obiectiv este să avem școli mai sigure, incluzive şi 
sustenabile în România. Sunt avute în vedere 55 de unități de învățământ 
preuniversitar care urmează să fie rehabilitate cu prioritate, atât în zona 
rurală, cât și în cea urbană. Costul proiectului este de 100 de milioane de 
euro și va fi finanțat 100% din acest împrumut.

 3. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
proiect care vizează îmbunăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar. 
Împrumutul este în valoare de 250 de milioane de euro și vizează, printre 
altele, înființarea unor unități pentru arși, modernizarea sălilor de operație, 
a unităților de terapie intensivă, a serviciilor de urgență. De asemenea, 
sunt finanțate măsuri pentru îmbunătățirea rețelei de screening pentru 
cancerul cervical.

Comisia a aprobat o serie de amendamente pe care eu le-am depus la 
cele două ordonanțe de urgență care reglementează măsurile pentru 
implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
acestea având în dezbaterilor din comisie și sprijinul ministerului de 
resort.

Alături de alți colegi din PNL, am propus eliminarea necesității avizului 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru proiectele 
din cadrul PNRR. Obligația obținerii avizul conform eliberat de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene presupune prea multă birocrație 
și risc de politizare. Vorbim de ani de zile despre descentralizare și 
debirocratizare și este cazul să nu mai încărcam autoritățile care 
implementează proiecte și reforme cu avize suplimentare, cu termene 
de eliberare ale acestor avize, timp în care proiectele stau pe loc.

AMENDAMENTE PNRR



În implementarea proiectelor, așa cum spune și Regulamentul European 
al Mecanismului de Redresare și Reziliență, trebuie incluse și autoritățile 
locale și județene care vor gestiona proiectele sau responsabile de 
implementarea componentelor aferente reformelor, precum și partenerii 
sociali.

Am mai propus, printre altele, și o modificare și o clarificare referitoare la 
definerea proiectelor mature, astfel să poată fi incluse inclusiv cele care 
se afla deja în implementare sau în diverse stadii ale procedurilor de 
achiziție, dacă sunt considerate eligibile. Tocmai aceasta este definiția 
proiectului matur conform Regulamentului.

Consumatorul vulnerabil de energie este persoana singură/familia 
care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare 
faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi 
servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice 
minimale.

Prioritățile românilor sunt cele 
mai importante și, așa cum am 
promis, noi, parlamentarii PNL, am 
adoptat astăzi în plenul Camerei 
legea consumatorului vulnerabil, 
cu amendamente, pentru a 
compensa creșterea preturilor la 
energie pentru românii cu venituri 
cei cu venituri mici. 

Legea este importantă  și în condițiile 
în care se apropie sezonul rece și 
stabilește măsurile de protecţie 
socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie și se va aplica 
începând cu 1 noiembrie 2021.



Măsurile de protecţie socială financiare constau în:

a) ajutor pentru încălzirea 
locuinţei;

b) ajutor pentru consumul de 
energie destinat acoperirii 
unei părţi din consumul 
energetic al gospodăriei pe 
tot parcursul anului;

c) ajutor pentru achiziţionarea, în cadrul unei locuinţe, de echipamente 
eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, 
răcirea, încălzirea şi asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea 
aparatelor de uz casnic depăşite din punct de vedere tehnic şi moral cu 
aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum şi 
pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de 
energie;

d) ajutor pentru achiziţionarea de produse şi servicii în vederea creşterii 
performanţei energetice a clădirilor, ori pentru conectarea la sursele de 
energie.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire 
este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul 
persoanei singure. Pentru fiecare tip de combustibil s-a stabilit o valoare 
de referință, care se actualizează prin hotărâre a Guvernului și nu poate 
fi mai mică de: 250 lei/lună, pentru gaze naturale; 500 lei/lună, pentru 
energie electrică; 160 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.



Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru 
compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat.

Folosirea unor instrumente moderne de plată 
poate contribui la combaterea evaziunii fiscale

amendament în acest sens, pe care l-am depus împreună cu colegul meu, 
George Tuță.

Este absolut normal în anul 2021 ca un mijloc de plata electronic să fie 
pus la dispoziția clientului care îl solicită, dacă îl solicită.
Firmele vor scădea costurile de achiziție pentru aceste aparate din 
impozitul pe profit. Banii din economie au ajuns la sfârşitul primului 
semestru din 2021 la peste 92,8 miliarde de lei, marcând un nou maxim 
istoric, după o creştere cu 12,7% faţă de nivelul din iunie 2020, după cum 
reiese din datele centralizate de Banca Națională.

În plus, plățile electronice sunt în pas în plus pentru a diminua corupția, 
iar plata electronică este mai sigură într-o perioadă de pandemie. Astăzi 
firmele care au cifra de afaceri sub pragul de 50.000 de euro nu sunt 
obligate să dețină mijloace de plată electronice.

În mod cert, introducerea instrumentelor de plată fără numerar trebuie 
însoțită și de alte măsuri, cum ar fi extinderea digitalizării, în special în 
mediul rural.

 Folosirea instrumentelor digitale 
moderne de plată ar combate mai 
eficient evaziunea fiscală, dar ar duce și 
la creșterea siguranței în plan medical în 
această perioadă de pandemie. 

Firmele vor avea obligația de a accepta 
și cel puțin un instrument de plată 
fără numerar precum transferul de 
credit, debitarea directă sau cardul de 
plată, dacă Parlamentul va aproba un 



Măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri
și pentru cetățeni

Mecanismul s-a dovedit benefic atât pentru firme, cât și pentru 
economie. Încasările nete din TVA la buget au înregistrat 42,97 miliarde de 
lei în primele şapte luni ale anului curent, în creştere cu 43,9%. În acelaşi 
timp, restituirile de TVA au însumat 14,22 de miliarde de lei în perioada 
analizată, cu 1,4% peste nivelul înregistrat în ianuarie-iulie 2020.

Aceste rezultate au fost posibile prin schimbarea raportării față de 
firmele private. Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a restituit către 
firme, în ultimele două luni ale anului 2019, 3,5 de miliarde de lei. 

  Întârzierile la rambursarea 
TVA-ului către operatorii 
economici au atins un minim 
istoric. La finalul lunii iunie, ANAF 
avea deconturi întârziate de 
aproape 1,4 miliarde de lei, cea 
mai scăzută sumă înregistrată 
pentru trimestrul al doilea dintr-
un an. Acest fapt a fost posibil în 
urma introducerii rambursării 
de TVA cu control ulterior.

Odată cu declanșarea pandemiei, am 
luat măsura privind rambursarea TVA 
cu control ulterior, pentru a asigura 
lichidități sectorului privat. Măsura 
a fost permanentizată de Guvernul 
condus de Florin Cîţu.



În Parlament am luat deja măsuri pentru sprijinirea consumatorilor casnici. 
Am adoptat, recent, în plenul Camerei Deputaților legea consumatorului 
vulnerabil, pentru a compensa creșterea prețurilor la energie pentru 
românii cu venituri mici.

Scumpirile la energie reprezintă un fenomen global. Soluțiile trebuie să 
fie identificate la nivel național, dar avem nevoie și de sprijinul Uniunii 
Europene.
Înființarea unei scheme de ajutor la nivel european ar simplifica sarcina 
autorităților române. Indiferent de deciziile de la nivel european, noi vom 
găsi o formulă de sprijinire a IMM-urilor. 

Identificarea de noi soluții pentru scumpirile la 
energie electrică

Pe 4 octombrie 2021, a intrat în 
vigoare ordonanța de urgență 
118/2021 privind stabilirea schemei 
de compensare pentru consumul 
de energie electrică și gaze naturale 
pentru sezonul rece 2021-2022.

Schema de compensare pentru 
energie electrică vizează acordarea 
unei compensări la plata facturilor 
de energie electrică în valoare de 
0,21 lei/kwh, care reprezintă media 
aritmetică a tarifelor reglementate. 

Această măsură completează Legea consumatorului vulnerabil, votată 
de Parlament. Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare 
pentru acest act normativ. Au fost stabilite detaliile mecanismului de 
punere în aplicare a măsurilor prin care persoanele cu venituri mici sunt 
sprijinite să-și achite facturile la încălzire. Aceste subvenții se vor acorda 
începând cu 1 noiembrie 2021 pe toată perioada sezonului rece. Senatul 
a aprobat în luna octombrie 2021, o serie de modificări ale schemei de 
sprijin pentru plata energiei, destinate să ajute atât populația României 
cât și sectorul economic național. Măsurile de sprijin se vor aplica în 
perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.



În actuala criză a energiei care afectează toată Europa și care a început 
să se extindă și pe alte continente, măsurile pe care le-am negociat și le-
am luat reprezintă un pachet de măsuri menite să sprijine atât populația, 
cât și IMM-urile, să treacă peste această perioadă dificilă.

Măsurile sunt următoarele: 

• S-a introdus plafonarea prețurilor la distribuitorii de energie electrică 
și gaze naturale, pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, la 
maxim 1 leu/kWh preț final pentru energia electrică și 0,37 lei/kWh la gaze 
naturale.

• Plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale va fi aplicată, 
indiferent de consum, pentru spitale, unități de învățământ, creșe, profesii 
liberal, ONG-uri, furnizori de servicii sociale, unități de cult. 

• Clienților casnici li se va acorda o compensare unitară în valoare de 
cel mult 0,291 lei/kWh, la energia electrică. Dacă prețul se duce peste 
1 leu/KWh, intervine plafonul. Din acest preț plafonat, se va scădea 
compensarea acordată, de 0,291 lei/KWh, deci prețul maxim va fi de 0,71 
lei/KWh. 

• Totodată, compensarea acordată clienților casnici pentru gaze 
naturale crește până la maxim 33% din valoarea facturii. 

• Compensarea se va acorda direct în factura clientului, fără a mai fi 
necesare niciun fel de demersuri din partea acestuia, fără cereri, fără 
drumuri în plus, fără birocrație. Sumele compensate vor fi evidențiate 
clar, cu minus, în factura clientului casnic. Pentru a putea beneficia de 
această schemă de ajutor, clienții casnici trebuie să se încadreze în 
anumite limite de consum, adică maxim 1.500 kWh la energie electrică și 
echivalentul a 1.000 mc de gaze naturale, pentru întreaga perioadă, plus 
o abatere de maxim 10% din aceste cuantumuri.



• Consumatorii vulnerabili au posibilitatea de a cere amânarea plății 

facturilor pentru o perioadă de maxim 6 luni, fără a trebui să plătească 

penalități în această perioadă de amânare.

• Pentru IMM-urile care sunt consumatori finali se aplică scutirea, în 

cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, 

respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, 

tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata 

certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență şi 

accizei.

Proiect de lege pentru impozitarea la sursă a 
câștigurilor la bursă

Încurajăm atragerea și implicarea investitorilor 
individuali pe piața bursieră românească.

Împreună cu colegii mei parlamentari, Sebastian Burduja, George Tuță 

și Claudiu Mureșan am depus pe 13 octombrie 2021, un proiect de lege 

privind modificarea și completarea legii privind Codul fiscal.

Proiectul de lege prevede implementarea unui sistem de impozitare la 

sursă pentru investitorii individuali, prin aplicarea unui impozit de 1% pe 

câștigul din transferul titlurilor de valoare deținute mai mult de an și 3% 

pe câștigul din transferul titlurilor de valoare deținute mai puțin de un 

an, față de aplicarea unui impozit de 10% cât este în acest moment, fără 

ca pierderile să mai fie compensate sau declarate. Se încurajează astfel 

deținerile pe termen mediu și lung, ceea ce asigură companiilor listate 

investiții mai predictibile și mai durabile. 



Propunerea legislativă vizează și încurajarea populației de a tranzacționa 

și de a investi prin brokeri și societăți de administrare înregistrate fiscal 

în Romania pentru simplificarea procedurilor fiscale, în contrast cu 

intermediarii înregistrați în alte jurisdicții, în cazul cărora impunerea 

obligațiilor fiscale este mai dificil de realizat de către statul român.

Un prim efect important pentru Ministerul Finanțelor și Agenția Națională 

de Administrare Fiscală vizează reducerea numărului de persoane 

care ar fi obligate să depună și să completeze declarația unică, ca 

urmare a reținerii impozitului la sursă de către un număr de 18 societăți 

de administrare a investițiilor și 23 de societăți de servicii de investiții 

financiare. 

Pe termen mediu, dacă prin aceste măsuri va fi generată ținta propusă 

de 10 miliarde de euro finanțări prin piața de capital, încasările anuale 

adiționale la bugetul de stat vor fi de cel puțin 150 milioane de euro sub 

formă de taxe pe profiturile adiționale ale companiilor finanțate.

Pe lângă acestea, se adaugă și taxele adiționale ce vor fi colectate la 

nivelul întregii economii datorită finanțării mult mai intense prin piața de 

capital - taxe generate de o economie mai puternică, de crearea de noi 

locuri de muncă, dar și din activitatea mult mai intensă a investitorilor 

individuali pe piața de capital. Astfel, pe termen lung, de 5-10 ani, impactul 

la bugetul de stat va fi în mod categoric pozitiv.

Menționez și contextul în care am depus acest proiect de lege. Anul 

trecut a fost un an foarte bun al bursei, pentru că a crescut ratingul 

Burse de Valori București. În septembrie 2020, Bursa de Valori București a 

fost promovată din categoria Piețelor de Frontieră în categoria Piețelor 

Emergente Secundare de către agenția de rating FTSE Russell. 



Acest proiect este rezultatul consultării cu piața, cu Bursa de Valori 

București, ASF, Asociația Administratorilor de Fonduri din România, 

Asociația Română a Băncilor, Asociația Brokerilor, o parte au și fost 

astăzi alături de noi la prezentarea publică a proiectului, și este 

susținut de parlamentari de la toate formațiunile politice în calitate 

de cosemnatari.



Pe 21 octombrie 2021, în Comisia de buget, finanţe și bănci a Camerei 

Deputaților am votat pentru reducerea TVA pentru lemnele de foc 

de la 19% la 5%. Amendamentul admis face parte dintr-un proiect de 

completare a Codului Fiscal, depus de PNL în 2018.

Forma propusă și votată asigură o aplicare firească și simplă a cotei 
reduse pe tot lanțul, eliminând și tentația de fraudă la capătul lanțului 
când s-ar trece de la cota de 19% la cea de 5% și cred că este la fel de 
important ca o familie, dar și o scoală, gradiniță, primărie sau agent 
economic să beneficieze de cota redusă.

Pentru a face posibilă aplicarea cotei de 5% pe întreg lanțul de 
tranzacționare propunem renunțarea la condiția ca lemnul de foc să fie 
livrat exclusiv persoanelor fizice. 

Amendament pentru reducerea TVA pentru 
lemnele de foc de la 19% la 5%



Partidului Național Liberal.

Potrivit actului normativ, un procent de 1% din taxele percepute pentru 

obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de 

exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, precum şi din celelalte 

taxe prevăzute de lege se constituie ca venit al Comitetului Olimpic şi 

Sportiv Român și 0,2% ca venit al Comitetului Național Paralimpic.

 > 98,8% din aceste taxe se constituie venit la bugetul de stat.

În anii anteriori, 1% din accizele pentru țigarete, țigări și băuturi alcoolice 

erau destinate Ministerului Tineretului și Sportului, iar o pătrime din 

sumele astfel realizate reprezentau sursă de finanțare a Comitetului 

Olimpic și Sportiv Român (COSR). Aceste prevederi au fost anulate prin 

celebra ordonanță 114/2018 a PSD, ceea ce adus la scăderea sumelor 

alocate COSR.

Prin proiectul aprobat în cadrul Comisiei se indentifică surse pentru 
finanțarea COSR. Obiectivul este de a identifica noi modalități de sprijin 
compatibile cu economia de piață și cu statutul României de țară 
membră a UE

1% din taxele pe jocurile de noroc se vor duce la 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român

și 0.2% la Comitetul Național Paralimpic

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 
acordat raport favorabil proiectului de lege 
privind unele măsuri de sprijin financiar 
acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român (COSR) şi Comitetului Naţional 
Paralimpic. Sunt printre inițiatorii acestui 
proiect de lege, alături de mai mulți colegi ai



Audiențe în circumscripție,
județul Giurgiu

Îmi doresc un dialog deschis, onest şi transparent cu cetăţenii. 

Săptămânal, în zilele de joi și vineri, stau la dispoziția cetățenilor 

pentru a discuta despre problemele legislative din domeniul 

economic și fiscal, despre problemele comunității. 

Audiențele săptămânale se vor tine joi între orele 17.00-19.00 sau 

vineri, între 10.00-12.00.



ADUNAREA PARLAMENTARĂ A CONSILIUL EUROPEI

În cadrul reuniunii online din 19 
martie 2021 la care am participat, 
Comisia Permanentă a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei 
(A.P.C.E.) a adoptat, cu unanimitate 
de voturi, la propunerea senatorului 
PNL Viorel Badea, pe tema impactului 
migraţiei forţei de muncă asupra 
copiilor rămaşi în statele de origine.
Recomandarea A.P.C.E. face apel 
la Comitetul Miniştrilor al Consiliului 
Europei să încurajeze instituţiile 

privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul) şi Grupul de experţi 
pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) să ia în 
considerare în mod sistematic în activitatea acestora situaţia copiilor 
rămaşi în statele de origine.

Unde? Cu ce scop? Concluzii

Adunarea Parlamentară a Con-
siliul Europei (APCE) 27 martie 
2021

>   Comisia pentru afaceri ju-
ridice și drepturile omului 

>   Subcomisia pentru inteli-
gență artificială și drepturile 
omului 

>   Comisia pentru cultură, 
știință educație și media 

>   Subcomisia pentru educație, 
tineret și sport 

Au fost discutate teme extrem 
de importante precum: încăl-
carea drepturilor omului în 
Belarus, arestările politice din 
Rusia și reținerea lui Alexei Na-
valnyv sau situația prizonierilor 
politici din Azerbaidjan.

În Comisia de Cultură și edu-
cație, în schimb, discuțiile s-au 
axat pe problemele din edu-
catie în contextul pandemiei, 
care exista peste tot, nu doar 
în România, educația incluzivă 
și calitatea educației on-line și 
politicile pentru sport în perio-
ade de criză. 

Această perioadă de criză, 
cauzată de pandemie, este grea 
peste tot, cu restricții peste tot, 
chiar mai multe sau mai dure 
în alte părți, însă schimbul 
de bune practici, modelele de 
succes ale unui stat în anumite 
domenii, ne vor ajuta pe noi 
toți să trecem peste această 
perioadă și să revenim la nor-
malitate.



Am luat cuvântul la cea de-a doua parte a Sesiunii ordinare a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei ce a avut loc la Strasbourg pe 21 

aprilie la dezbaterea raportului cu tema “Injustiția fiscală și activitatea 

OCDE în materia taxării economiei digitale”.

Am avut o intervenție în plenul Adunării Parlamentare la Consiliul 

Europei pentru a-mi exprima convingerea în materia taxării economiei 

digitale, temă care se află pe agenda actuală a Comisiei Europene.

Asigurarea faptului că întreprinderile din domeniul digital vor plăti 

impozite în mod echitabil este o prioritate atât la nivelul Uniunii 

Europene cât și la nivelul Consiliului Europei (care reunește și statele 

europene care nu sunt membre UE). 

Marile companii digitale americane (Google, Facebook, Amazon) 

plătesc în prezent în UE mai puțin de jumătate din rata de impozitare a 

întreprinderilor europene tradiționale, cu o rată de impozitare de 9,5%, 

comparativ cu 23,2% pentru întreprinderile tradiționale, deși activează 

pe piețe europene, conform unui studiu al OCDE. 

Am evidențiat că este necesară o abordare urgentă a provocărilor 

fiscale generate de digitalizarea economiei, pentru a garanta că toți 

operatorii din domeniul digital își plătesc impozitele în mod echitabil. 

Mai multe detalii

https://www.stiripesurse.ro/horga-digital-impozite_1751783.html


În acest fel, a apărut un nou factor de presiune 

externă pentru stoparea abuzurilor, pe lângă 

mesajele ferme transmise de oficialii Uniunii 

Europene sau de Departamentul de Stat al 

SUA.
Pentru România, acele vremuri au trecut. 
Mi-am dorit să mă implic într-un astfel de 
proiect, menit să sprijine lupta anticorupție, 
acolo unde va fi nevoie.

Obiectivul GRECO este de a îmbunătăți capacitatea membrilor săi de 
a lupta împotriva corupției prin monitorizarea respectării standardelor 
anticorupție ale Consiliului Europei. GRECO ajută statele să identifice 
deficiențe în politicile naţionale anticorupţie, declanşând reformele 
practice necesare din punct de vedere legislativ şi instituţional. GRECO 
are în prezent 50 de membri (48 de state europene, Kazahstan și Statele 
Unite ale Americii).

GRECO a publicat rapoarte prin care își exprima serioase îngrijorări 
asupra modificărilor aduse legilor justiției din România în perioada 
în care au existat abuzuri asupra sistemului de justiție românesc. 

Sunt membră a Delegației 
Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei 
(APCE), iar parlamentarii din Comisia 
pentru afaceri juridice și drepturile 
omului m-au votat în septembrie 2021, 
la Strasbourg, pentru a reprezenta 
comisia la Grupul Statelor împotriva 
Corupției al Consiliului Europei (GRECO).

Am fost desemnată reprezentantul Comisiei 
pentru afaceri juridice și drepturile omului a 

APCE, la GRECO



În săptămâna 27- 3 octombrie 2021, am participat la ultima sesiune 
plenară din toamna acestui an a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei.

Printre temele de dezbatere s-a numărat raportul privind alegerile 
parlamentare din Republica Moldova. De asemenea, am discutat despre 
alegerile parlamentare din Armenia și Bulgaria.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și problema inegalităților socio-
economice din Europa și egalitatea de gen. Aceste inegalități nu numai 
că afectează în mod negativ indivizii și comunitățile dar au și rolul de 
a bloca dezvoltarea economică, de a submina justiția socială, având 
drept consecință împiedicarea bunei funcționări a societății noastre.



Prin adoptarea un proiect de rezoluție se stabilește datoria statelor 
membre de a proteja în mod adecvat drepturile socio-economice 
prevăzute în Carta socială europeană, identificând schimbări care 
vizează facilitarea accesului populațiilor lor la servicii publice de calitate, 
locuințe adecvate și locuri de muncă stabile, în timp ce includ obiectivele 
sociale în elaborarea politicilor lor.

Egalitatea de gen reprezintă unul dintre pilonii misiunii Consiliului 
Europei. Acest obiectiv proactiv a cerut dezvoltarea de reguli și orientări 
coerente dacă dorim să susținem principiul egalității de gen mai clar și 
realist în termeni de aplicare. Astfel, acest raportul analizat are scopul 
de a identifica măsuri legislative și practici care ar putea contribui la 
creșterea reprezentării egale de gen, având rolul de a asigura o mai 
mare implicare a femeilor în organele de decizie.

O altă temă dezbătută cadrul Adunării este cea a problemelor de 
mediu, inclusiv identificarea modalităților pentru a asigura un mediu 
sănătos, sigur și sustenabil. În timp ce legea drepturilor omului se poate 
dovedi utilă pentru asigurarea protecției mediului și pentru combaterea 
schimbărilor climatice, alte domenii ale dreptului, inclusiv dreptul penal 
și civil, joacă un rol din ce în ce mai important în litigiile climatice. Este 
necesar ca instrumentele juridice relevante să fie disponibile pentru a 
răspunde la daunele cauzate de schimbările climatice asupra mediului. 

În acest context, accesul la căile de atac judiciare (civile, penale și 
administrative), atât pentru a preveni, cât și pentru a compensa daunele 
cauzate de schimbările climatice în legătură cu acțiunile sau omisiunile 
comise de stat, persoane fizice și / sau juridice, este esențial.
Am discutat și despre criza din Afganistan și consecințele acesteia 
asupra Europei și Europei și a regiunii. Dezbatem și rolul pe care îl poate 
avea Consiliul Europei în democratizarea Balcanilor de Vest.



Participanții la summit-ul G20 de la Roma au aprobat cota globală 
minimă de 15% pentru impozitul pe profitul corporațiilor. 
Măsura, care va intra în vigoare în 2023, va însemna începutul impozitării 
corecte a profiturilor giganților digitali și sfârșitul paradisurilor fiscale, al 
optimizării fiscale.

Taxa digitală este un subiect în legătură cu care am luat cuvântul la 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) pentru exprimarea 
poziției grupului PPE, din care PNL face parte. 

Am subliniat necesitatea unei impozitări digitale internaționale incluzive, 
juste și echitabile, ținându-se cont de contextul dificil actual, când 
bugetele naționale sunt suprasolicitate, în principal din cauza măsurilor 
de sprijinire a crizei și a nevoilor de finanțare.

Am participat la cea de-a 89-a ȘEDINȚĂ PLENARĂ GRECO ce se desfășoară 
între 29 noiembrie – 3 decembrie 2021 la Consiliul Europei la Strasbourg. 

Plenul va examina 2 
rapoarte de evaluare 
referitoare la a 5-a rundă 
de evaluare, 11 rapoarte de 
conformitate referitoare 
la a 3-a, a 4-a și a 5-a 
rundă de evaluare și 2 
rapoarte de evaluate ad-
hoc, privind în total 14 state 
membre: Andorra, Austria, 
Belarus, Belgia, Bosnia 
și Herțegovina, Croația, 
Franța, Grecia, Ungaria, 
Lituania, Republica 
Moldova, Federația Rusă, 
Slovenia și Ucraina.

A 89-A ȘEDINȚĂ PLENARĂ GRECO A
CONSILIULUI EUROPEI



Runda a 3-a de evaluare prezintă incriminările prevăzute în Convenția 
de drept penal privind corupția, runda a 4-a de evaluare se referă 
la prevenirea corupției în ceea ce privește membrii parlamentului, 
judecătorii și procurorii, în timp ce runda a 5-a de evaluare se ocupă de 
prevenirea corupției și promovarea integrității în guvernele centrale (a 
funcțiilor executive înalte) și în agențiile de aplicare a legii.



Comisia pentru cultură, știință, educație
mass-media a Adunării Parlamentare la 

Consiliul Europei (APCE)
Între 2-3 decembrie 2021, am participat la lucrările ultimei ședințe de anul 
acesta a Comisiei de cultură, știință, educație mass-media a Adunării 
Parlamentare la Consiliul Europei (APCE).  

Principalele teme dezbătute în cadrul comisiei au fost:

1) Rolul presei în vremuri de criză;
2) Guvernarea în fotbal - între afaceri și valori; 
3) Tineretul și media, cu accent pe expunerea tinerilor la social media; 
4) Aplicațiile de tipul “track and trace” și provocările etice, culturale și 
educaționale ce apar prin utilizarea acestora, mai ales în contextul 
pandemiei Covid;
5) Promovarea educației și cercetării online peste granițele naționale;
6) Decizia pentru acordarea premiului Muzeului Consiliului Europei.



Întrebări și interpelări depuse

• Stadiul pregătirii proiectului de ordonanță pentru 
modificarea și completarea OUG nr.110/2017, precum și 
modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat 
pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19

• Situația contractelor încheiate și a plăților efectuate în 
județul Giurgiu pe Măsura 2 - Asigurarea capitalului de 
lucru

Implementarea măsurii de acordare de sprijin financiar 
pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri 
de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a 
căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei 
COVID-19

Acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor 
premiați la olimpiadele școlare internaționale conform 
Legii nr.235/2010

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61297&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62222&idl=1 
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62223&idl=  
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63081&idl=1


Situația plăților restante pentru măsura 1 – „Microgranturi 
acordate din fonduri externe nerambursabile” și Măsura 
2 – „Granturi pentru capital de lucru” 

Situația  măsurii de acordare de sprijin financiar pentru 
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de 
cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a 
căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei 
COVID-19

Stadiul actual al modificărilor întreprinse în vederea 
relansării M3 – „Granturi pentru investiții”

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

Neacordarea burselor de merit olimpic internațional 
elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale 
conform Legii nr. 235/2010

Decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de sănătate de către angajatori 
potrivit OUG nr. 158/2005

Citește articolul

Citește articolul

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64240&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64696&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64241&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64239&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64242&idl=1


Declarații Politice

• “Prin PNRR România trebuie să recupereze decalajele de 
dezvoltare”.

• “Continuarea măsurilor de sprijin pentru asigurarea 
lichidităţii companiilor”.

• “Certificatul verde ne asigură dreptul la liberă circulaţie 
în Uniunea Europeană”

Vezi Video

Citește articolul

Citește articolul

Citește articolul

Necesitatea implementării unui cadru juridic în vederea 
operaționalizării schemei de ajutor de stat în valoare de 
358 de milioane de euro aprobată de Comisia Europeană

Citește articolul

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

https://www.facebook.com/MariaGabrielaHorga/videos/332577751515218
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8236&idm=1,049&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8336&idm=1,049&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=8244&idm=1,063&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64793&idl=1


Apariții media și articole
pe teme economice







ÎNTÂLNIRI DE LUCRU

Finalul de săptămână, la Parlament sau în Giurgiu, este dedicat 
întâlnirilor cu companiile, patronatele, sindicatele sau cu cetățenii, 
primarii sau colegii de filială

La începutul primei sesiuni parlamentare, pe 12 februarie 2021, am 

participat alături de Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban la 

o întâlnire cu Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie.

Investițiile în întreținerea, dezvoltarea și extinderea gazelor naturale sunt 

de o importanță majoră pentru dezvoltarea României și județului Giurgiu. 



Împreună cu Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban și colegii 

mei parlamentari, Ionel Dancă, Sebastian Burduja, am avut o întâlnire la 

Parlament cu reprezentanții Asociației Române a Băncilor.

Discuțiile au vizat identificarea de  modalități legislative pentru creșterea 

nivelului de creditare din economie și facilitarea accesului companiilor 

și persoanelor fizice la resursele financiar-bancare, pentru nevoile lor de 

lichidate și în același timp de dezvoltare.

În cadrul acestor  discuții, am stabilit organizarea de întâlniri periodice, 

pentru abordarea priorităților parlamentare și a proiectelor de interes 

comun.

În cadrul acestei întâlniri reprezentanții sistemului bancar din România 

și-au exprimat  aprecierile  față de  evoluțiile  constatate în economie și 

în legătură cu măsurile de stimulare a creditării pentru companii, de tipul 

IMM Invest, care au ajutat firmele, în perioada dificilă de la începutul 

Pandemiei, oferind acces rapid la finanțarea de care aveau nevoie 

pentru continuarea investițiilor și asigurarea capitalului de lucru.



facilităților acordate in 2020 companiilor din HoReCa și organizatorilor 
de evenimente.

Companiile și întreprinzătorii afectați de pandemia Covid-19 au 
beneficiat anul trecut de facilități și programe de sprijin care au 
contribuit decisiv la revenirea creșterii economice din a doua jumătate 
a anului iar viteza de reacție a Guvernului PNL în aceste condiții de 
criză a fost esențială. De aceea, aceste măsuri trebuie continuate în 
același ritm și în acest an pentru consolidarea creșterii economice. 

Pe 19 martie am participat 
la o ședință de lucru la 
biroul președintelui Camerei 
Deputaților, Ludovic Orban, 
împreună cu colegii mei, Ionel 
Dancă și Tănase Stamule. 
Împreună cu colegii din 
Parlament, am inițiat mai multe 
amendamente la proiectele 
de lege pentru prelungirea

Întâlnire cu reprezentanții Coaliției pentru 
Dezvoltarea României la începutul celei de-a 

doua sesiuni parlamentare 



în noua sesiune legislativă care începe mâine, în domenii precum 
debirocratizarea, achizițiile publice, actualizarea prețurilor materiilor de 
construcții pentru investițiile publice, fiscalitate și legislația societăților 
comerciale, insolvența, legislația muncii, infrastructura, energia, 
educația, turismul, precum și legea consumatorului vulnerabil.

PNL este un partid deschis consultărilor, care ascultă și identifică 
soluții împreună cu reprezentanții mediului de afaceri, iar eu cred 
că prin activitatea noastră de parlamentari trebuie să rezolvăm 
cât mai multe dintre problemele legislative din România astfel încât 
firma și cetățeanul să întâmpine cât mai putine dificultăți și să fie 
respectați de stat.

La începutul sesiunii parlamentare, 

am participat în calitate de 

vicepresedinte al  Comisiei  de 

Buget, Finanțe, Bănci la o întâlnire 

cu reprezentanții Coaliției pentru 

Dezvoltarea României. 

Discuțiile au vizat prioritățile legislative 

cu impact pentru mediul de afaceri, 

 Stabilim prioritățile legislative 
din această sesiune parlamentară și 
pregătim viitoarele inițiative legislative 
și amendamente în domeniul 
economic, fiscal-bugetar, finanţelor 
publice și  mediului  de afaceri . 
 
 Am lucrat împreună, zi și noapte, la 
Cancelaria Prim-Ministrului, în echipa 
guvernamentală de coordonare şi 
implementare a măsurilor economice 
de redresare a economiei în contextul 
crizei generate de pandemia actuală.

Împreună cu Larisa Agiu, consiliera 
mea, în urma consultărilor cu mediul 
de afaceri. 



Pe 28 septembrie 2021, am participat în format online la conferința 
interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța 
economică în Uniunea Europeană – Semestrul European, organizată 
de Parlamentul Sloveniei, ca urmare a preluării de către Slovenia a 
președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. 

ALTE ACTIVITĂȚI
Conferința interparlamentară privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța economică în Uniunea Europeană

În cadrul acestei conferințe, am dezbătut două teme extrem de 
importante: 

1.   Finanțarea strategiei de ieșire din pandemie – Noua taxă digitală / 
New digital tax;

2. Oportunități pentru relansarea economică - Instrumentul 
NextGenerationEU. 



Primii ani de carieră ne ajută să ne 

formăm, să ne găsim drumul, iar 

pandemia a pus piedici tinerilor 

aflați la început de carieră.

În luna martie, am participat la 

conferința online “Jobs Jobs Jobs 

for a strong recovery” organizată 

de Grupul Partidului Popular 

European (familia europeană 

din care face parte Partidul Național Liberal), în cadrul căreia lideri 
politici din toată Europa vor dezbate idei și măsuri cu privire la 
recuperarea economică a Europei după pandemie.

IMM Invest a fost prelungit!

În 2021, prin prelungirea programului IMM Invest, încă 14 miliarde de lei 

pot ajunge la companii sub formă de finanțări bancare garantate de 

stat cu dobândă subvenționată și comisioane zero.

   > Pe lângă acestea, odată cu prelungirea programului IMM Invest, a 

fost aprobat și un nou subprogram AgroInvest destinat fermierilor.

    >  Agro IMM Invest, cu un plafon inițial de garanții de 1 miliard de lei ce 

poate fi suplimentat, are în plus si o componentă de ajutor de stat de 

10% din valoarea finanțării, comisioane zero și dobânda subvenționată 

de stat la fel ca IMM Invest, timp de 8 luni.



SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU 
COMPENSAREA PIERDERILOR 

DIN INDUSTRIA HORECA

•  Am depus un amendament prin care consiliile locale au posibilitatea 
să reducă până la 50% impozitul anual pentru clădiri pentru firmele din 
industria HORECA sau a celor cu activitatea total sau parțial întreruptă 
și posibilitatea să scutească de la taxa lunară pe clădiri aflate în 
proprietatea statului, datorate de cei care le au în administrare sau în 
folosință sau de concesionari. Aceste măsuri au produs efecte benefice 
pentru mediul economic în anul 2020 ( când au fost introduse pe baza 
OUG 69 și prin OUG 181/2020), prin urmare eu propun prelungirea aplicării 
lor și în anul 2021.
•  Am mai propus un amendament pentru continuarea scutirii firmelor 
care datorează impozit specific și după 31 martie 2021. Prin acest 
amendament, contribuabilii nu datorează impozit specific pentru o 
perioadă de 180 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021. 
Termenul actual, prevăzut de Ordonanța de urgență nr. 226/2020, este de 
90 de zile.

Demersuri pentru sprijinirea firmelor din domeniul HORECA, în contextul 
provocat de pandemia COVID- 19

Am avut numeroase întâlniri mulți 

administratori ai unor firme din 

acest domeniu din județul Giurgiu. În 

acest sens, am depus în Parlament 

mai multe amendamente menite să 

ajute industria HORECA. 



•  Am mai redactat un alt amendament important la textul ordonanței 
224/2020 referitoare la acordarea de sprijin financiar întreprinderilor din 
domeniul turismului și alimentației publice, venită la aprobare în Camera 
Deputaților. Prin amendament am propus includerea pentru ajutor financiar 
și a firmelor din domeniul organizării de evenimente și acțiunilor cultural-
creative, acest sector fiind la fel de afectat în perioada pandemiei.  

•  Prin această măsură Guvernul aprobase un ajutor echivalent cu 20% 
din pierderile suferite la cifra de afaceri în anul 2020 raportat la 2019. 
Amendamentul include acum pentru ajutor și organizatorii de evenimente 
și pentru activitățile specifice industriei culturale din România. 

•  Totodată, prin această măsură se vor compensa pierderile acestor 
industrii închise total sau parțial din cauza condițiilor create de pandemie, 
de aceea este absolut necesară implementarea măsurii cât mai rapidă de 
Ministerul Economiei pentru a ajuta și salva aceste industrii.

Începând cu 1 martie 2021, toate persoanele impozabile a căror cifră de 
afaceri în anul calendaristic precedent, precum și în anul în curs, nu a 
depășit plafonul de 4.500.000 de lei, pot opta pentru aplicarea sistemului 
TVA la încasare. Această opțiune poate fi exercitată oricând în cursul anului. 
Noile reguli au fost introduse de Guvern prin OUG 13/2021.

•  Plata TVA la facturare reprezintă de multe ori o presiune uriaşă pe firme, 
care trebuie să vireze către stat sume importante, înainte de încasare. În 
schimb, plata la încasare conduce la o îmbunătățire a fluxului de numerar. 

•  Context: 
Inițial această modificare a fost introdusă și în  Legea nr. 296/2020 prin au 
fost modificate prevederile Codului fiscal, intenția fiind ca, începând cu 1 
ianuarie 2021, să se aplice noul plafon de 4.500.000 de lei.

Guvernul României a majorat plafonul cifrei de 
afaceri pentru sistemul TVA la încasare. 



 >  Pentru respectarea intenției de reglementare care a stat la baza 
Legii 296/2020, a fost necesară modificarea și a altor prevederi din Codul 
fiscal, modificări care s-au realizat prin OUG nr. 13/2021 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 
82/1991.

A fost aprobat plafonul pentru programul 
“Noua Casă”!

Citește articolul

Un alt program la care am lucrat anul trecut în perioada în care eram 
Secretar de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului, programul Noua Casă, 
continuă și în 2021.

•  Guvernul Cîțu a aprobat plafonul pentru programul Noua Casă, în cuantum 
total de 1,5 miliarde lei, reprezentând garanții în 2021 pentru credite destinate 
locuințelor.

•  Programul “Noua Casă” este un program guvernamental lansat în anul 
2020  în această formă de Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, care are 
ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe 
prin contractarea de credite garantate de stat.

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19334


Am participat între 26-27 mai 2021, în calitate de vicepresedinte al Comisiei 

de Buget, Finanțe, Bănci din Camera Deputaților, la conferința cu tema 

„Rolul Instituțiilor Supreme de Audit (SAI) în îmbunătățirea planificării 

strategice guvernamentale în beneficiul cetățenilor”. 

Obiectivul general al proiectului, vizează sprijinirea a șapte ministere 

în elaborarea planurilor strategice instituționale (PSI) și în corelarea 

acestora cu bugetul pe programe.

Instituțiile din România trebuie să cunoască o îmbunătățire a modului 

de utilizare a resurselor (financiare, umane, informaționale) alocate 

prin prisma respectării principiilor legalității, economicității, eficienței și 

eficacității.

Sprijinirea elevilor defavorizați este una dintre preocupările guvernelor 

liberale. Camera Deputaților a aprobat, pe data de 3.06.2021, ordonanța 

de urgență prin care peste 400.000 de copii au beneficiat, în 2020, de 

tichete pentru rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii. 

Valoarea acestora se ridică la 27 de milioane de euro din fonduri europene. 

La începutul acestui an, Guvernul condus de Florin Cîțu a adoptat OUG 

6/2021 prin care toți elevii, până în clasa a VIII-a inclusiv, vor primi sprijin, 

sub formă de tichete, dacă sunt în risc de abandon școlar sau dacă nu 

au putut participa la cursurile online. Bugetul total pentru acest program 

este de 30 de milioane de euro și este finanțat din fonduri europene.

Citește articolul

Citește articolul

http://www.curteadeconturi.ro/Articol.aspx?den=28/05/2021%2010:21:08ic5en
https://jurnalgiurgiuvean.ro/sprijinirea-elevilor-defavorizati-este-una-dintre-preocuparile-guvernelor-liberale/


Am detaliat într-o discuție pentru 

publicația Calea Europeană mai multe 

lucruri despre noua taxă digitală, care va 

aduce venituri suplimentare substanțiale în 

țările Uniunii Europene, în urma conferinței 

interparlamentare la care am participat și 

a intervențiilor pe această temă pe care 

le-am avut la Adunarea Parlamentară la 

Consiliul Europei. 

Normele actuale au fost concepute 

pentru companiile care au o 

prezență fizică în țările UE. Având în 

vedere dezvoltarea noilor tehnologii, 

apariția unor noi modele de business,

multe întreprinderi digitale care ajung să aibă utilizatori și clienți dintr-o țară 

fară o prezență fizică în acea țară - toate acestea generează profit în urma 

interacțiunii cu clienții din acea țară, utilizează datele lor și își cresc vânzările în 

urma interacțiunii cu aceștia. Deci, practic, este normal să se plătească taxe 

acolo unde se fac veniturile, iar normele fiscale trebuie adaptate. Astăzi sunt 

bazate pe jurisdicția fiscală și prezența fizică. De aceea se propune acest 

sistem comun de impozitare a serviciilor digitale și de stabilire a unor norme 

de impozitare a societăților, în cazul unei prezențe digitale substanțiale.

Este necesară o abordare urgentă a provocărilor fiscale generate de 

digitalizarea economiei, pentru a ne asigura că toți operatorii își plătesc 

impozitele în mod echitabil, ținând cont în special de ritmul accelerat al 

digitalizării în timpul crizei Covid 19 și de ascensiunea giganților din domeniul 

tehnologiei și a corporațiilor multinaționale cu prezență digitală.

Susțin impozitarea veniturilor giganților tehnologici 
cu o prezență digitală substanțială în Europa



Alegeri interne în cadrul PNL Giurgiu! 
i u l i e  2 0 2 1

Am participat la alegerile interne ale PNL Giurgiu ce s-au desfășurat 

în cadrul organizațiilor locale din Prundu, Adunații Copăceni, Malu, 

Slobozia, Singureni, Isvoarele, Valea Dragului, Herăști, Hotarele, Bolintin 

Vale, Mihăilești alături de președintele Dan Motreanu, deputatul 

Alexandru Andrei, senatorul Toma Petcu, președintele CJ, Dumitru 

Beianu, vicepreședinții CJ, Elisabeta Mihalcea și Cristian Anculescu și 

președintele TNL, Adrian Chiran.



PNRR a fost aprobat!

Prin intermediul PNRR, România va primi, în total, 29,2 miliarde de euro, 

pentru a-și redresa economia, afectată de consecințele pandemiei de 

coronavirus. 

Planul României cuprinde 107 investiții în mai multe domenii și 64 de reforme. 

Un plan pentru dezvoltarea României, PNRR cuprinde proiecte de investiții 

și reforme în infrastructură, educație, sănătate, mediu și digitalizare.

 

Toți românii vor beneficia de acești bani. PNRR urmărește distribuirea 

geografică echitabilă a fondurilor, acoperă nevoile de dezvoltare a tuturor 

regiunilor României.

România a obținut cele mai mari finanțări în domeniile în care avea cea 

mai acută nevoie de investiții: Transport, Sănătate și Educație. 

Planul României prevede investiții de 3,9 miliarde de euro în modernizarea 

infrastructurii feroviare, inclusiv a căilor ferate și a materialului rulant 

electrificate sau cu emisii zero.

Comisia Europeană a transferat 

României pe data de 3 

decembrie, suma de 1,8 miliarde 

de euro, reprezentând prima 

tranșă din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR).

Suma reprezintă echivalentul a 

13% din componenta de fonduri 

europene nerambursabile 

alocată României prin PNRR. 



În PNRR avem și 3,6 mld. euro 
pentru „Româniae ducată”.
Planul va contribui totodată 
la consolidarea rezilienței 
sistemului de sănătate prin 
investiții de două mld. de euro 
în infrastructuri spitalicești 
moderne.
PNRR ne va ajuta să sprijinim 
mediul de afaceri, afectat de 
criza economică generată de 
pandemie. 
De asemenea, vrem să investim 
în cercetare și invocare, domenii 
neglijate în ultimii ani. Pentru 
aceste domenii, România va 
primi 2,36 mld. de euro prin 
PNNR.



Apariţia bruscă şi violentă a unei boli necunoscute cu impact devastator 

pentru întreaga lume, cea care în scurt timp s-a transformat în pandemia 

de coronavirus, a luat prin surprindere Uniunea Europeana, şi nu numai. 

În primele luni, statele membre ale UE au acţionat diferit şi au luat măsuri 

diferite pentru a micşora riscurile, prin restrângerea numărului de persoane 

care intră pe teritoriul său. 

Certificatul verde ne asigură dreptul la liberă 
circulaţie în Uniunea Europeană

La 1 iulie 2021 a intrat în vigoare Regulamentul referitor la certificatul digital 

al UE privind COVID. Pe baza acestuia, statele membre au emis şi verificat 

certificate digitale privind COVID pentru cetăţenii şi rezidenţii UE, pe tot 

teritoriul acesteia. Un total de 4.541.456 de certificate digitale verzi COVID-19 

au fost generate în România de la lansarea certificatului, până la începutul 

lunii octombrie. 

Certificatul verde permite intrarea în aceste state şi asigură libera circulaţie. 

Ţările UE au convenit asupra unei abordări coordonate a restricţionării liberei 

circulaţii ca răspuns la pandemia de coronavirus. Aceasta include un cod 

de culoare pentru clasificarea regiunilor, bazat pe situaţia epidemiologică 

de acolo. 

Modul în care a fost emis certificatul respectă recomandările Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care garantează respectarea 

drepturilor omului. Încă din luna iunie, APCE a adoptat o rezoluţie prin care 

a enunţat o serie de principii care ar trebui să fie respectate pentru ca 

astfel de documente să nu fie discriminatorii, menţinând în acelaşi timp o 

protecţie eficace împotriva propagării COVID-19. 



Conform raportului, documentul trebuie să conţină categoriile distincte: 

persoanele care au fost vaccinate contra COVID-19, persoanele care s-au 

vindecat de această boală şi persoanele testate negativ la COVID-19. De 

asemenea, orice relaxare a restricţiilor, acordată pe baza documentului, ar 

trebui să fie conformă cu riscul de transmitere pentru aceste grupuri diferite, 

ţinând cont şi de situaţia epidemiologică în ţara vizată. 

Orice sistem de “paşaport COVID” ar trebui să fie strict limitat ca durată, 

pentru a răspunde nevoilor legate de situaţia actuală a sănătăţii. APCE 

reaminteşte că scopul “paşaportului COVID” nu este de a face vaccinarea 

obligatorie.

Din păcate, printr-o campanie de ştiri false, un instrument care ne permite 

libera circulaţie a fost transformat într-un simbol al unei aşa-zise dictaturi 

a Uniunii Europene. Nu ştiu cum se face că oamenii aceştia văd mereu 

pericolul dictaturii doar la vest, nu şi la est. Atunci când vorbim de drepturi, 

să nu uităm că dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat de Constituţia 

României. 

Democraţia nu înseamnă, cum greşit înţeleg unii, să fugim de ideile care 

nu sunt populare într-o parte a societăţii. Democraţia înseamnă că 

parlamentarii trebuie să promoveze măsuri bune şi să le explice oamenilor 

de ce sunt bune respectivele măsuri. Cu mesaje contradictorii, fără o 

politică unitară şi coerentă, vaccinarea va fi mereu privită cu scepticism în 

România, spre deosebire de restul Europei.



Guvernul a alocat 476 de milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară 

pentru 105 de unități administrative teritoriale. 

Banii au fost solicitaţi pentru acoperirea costurilor serviciilor de asistenţă 

socială şi de protecţie a copiilor şi de autorităţile locale pentru diverse 

proiecte locale şi plata datoriilor la apa caldă şi căldură.

476 de milioane de lei din Fondul de Rezervă 
Bugetară pentru județul Giurgiu

În cazul municipiului Giurgiu, suma 

de 5 milioane lei va fi folosită pentru 

încălzire. Suma primită de Consiliul 

Județean Giurgiu, de 6,5 milioane de 

lei, va fi folosită pentru cheltuieli de 

capital și curente.

Mă bucur că Guvernul condus de 

Nicolae Ciucă continuă pe aceeași 

linie a sprijinirii comunităților locale. 

Guvernele PNL au sprijinit prin alocări suplimentare județul Giurgiu cu 

aproximativ 100 milioane de lei în 2020 și 59,9 milioane lei de lei în anul 

2021. 

Cele mai mari sume au fost acordate la finalul anului trecut, în condițiile 

în care administrația PSD înglodase județul în datorii. Parlamentarii 

PNL și președintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu, au susținut solicitările 

administrației locale de a primi sprijin de la guvern.



PROIECTE DE MODERNIZARE PENTRU 
JUDEȚUL GIURGIU

Infrastructură

>  Proiectul pentru modernizarea căii ferate Giurgiu-București a intrat 

într-o etapă finală, urmând să înceapă execuția. Pe ordinea de zi a 

ședinței de guvern din data de 17 martie se află hotărârea de guvern 

prin care se aprobă expropierea imobilelor proprietate privată aflate 

pe amplasamentul primului lot al proiectului privind modernizarea căii 

ferate Giurgiu-București - redeschiderea circulației feroviare pe podul 

de peste Argeș, între Vidra și Comana. 

>  În județul Giurgiu sunt vizate 38 de imobile aflate pe amplasamentul 

proiectului de pe raza localității Comana. Hotărârea de Guvern cuprinde, 

în anexă, atât lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, cât și sumele ce 

vor fi achitate proprietarilor acestora, suma totală alocată expropierilor 

fiind de 332,1 milioane lei, bani ce vor fi plătiți de la bugetul de stat. 

>  Întreaga echipă liberală din Giurgiu tratează cu prioritate proiectele 

de infrastructură importante ale județului și a obținut sprijinul Guvernului 

pentru multe dintre acestea, iată câteva exemple importante:

>       Varianta ocolitoare a municipiului Giurgiu a fost inclusă în Master 

Planul General de Transport al României. Finanțarea obiectivului de 

investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul 

de stat.



Giurgiu, finanțări ce vor aprobate prin două hotărâri de guvern. 

Noi proiecte de dezvoltare pentru 
Județul Giurgiu 

Administrația PNL a județului Giurgiu 

a transmis Ministerului Investițiilor 

și Proiectelor Europene fișele 

proiectelor pentru finanțarea 

din Planul National de Redresare 

și Reziliență.

>  Am obținut sume și de la bugetul de 

stat pentru finalizarea a două drumuri 

județene și pentru deblocarea 

situației financiare a municipiului

>     A fost predat amplasamentul și începută execuția la varianta 

ocolitoare - Podul Prieteniei. Lucrările la drumul de legătură DN5 - Vama 

Giurgiu (Podul Prieteniei), începute la finalul anului 2020 avansează 

conform graficului de execuție, fără întârzieri.

>    A fost atribuit și semnat contractul pentru reluarea lucrărilor la centura 

Mihăilești, contract ce fusese reziliat de PSD la un grad de execuție de 

aproximativ 30%. 

>  La finalul anului 2020, după mulți ani, s-a semnat contractul de 

proiectare și execuție pentru podul de la Grădiștea.
Citește articolul

https://www.youtube.com/watch?v=0wVcshBgVF8


>  Echipa PNL a transmis  proiectele pentru finanțare din Planul de 

Reziliență, printre care cele mai importante sunt cele de sănătate și cele 

de educație: un campus de învățământ dual și un nou amplasament 

pentru două noi secții cardiologie și oncologie și extinderea proiectului 

pentru realizarea unui nou spital; amplasamentul a fost preluat de 

Consiliul Județean, studiul de fezabilitate și PUZ-ul vor fi finalizate în 

aprilie, la timp pentru a fi inclus în lista de proiecte PNRR.

>   În ședința de Guvern din 25 martie a.c., au fost adoptate două 

hotărâri extrem de importante pentru Giurgiu. Acestea vizează 

alocarea unor sume de care municipiul și județul aveau nevoie urgentă, 

banii fiind alocați din fondul de rezervă bugetară al Guvernului.

>  1,7 milioane pentru finalizarea a două drumuri județene: DJ 411 Limita 

Călărași – Clejani și DJ 603 Naipu – Comana, contractate din fonduri 

europene încă din 2012 și nefinalizate la timp. Aceste lucrări trebuie 

finalizate, altfel Consiliul va fi în situația de returna toate sumele primite 

de la Uniunea Europeană, existând riscul de dezangajare din cauza 

marilor întârzieri 

 

>  7,03 milioane lei pentru achitarea unei datorii lăsate în urmă de 

administrația locală PSD: titluri executorii și popriri înființate pentru 

serviciul de salubrizare al Municipiului Giurgiu. 

>  Sumele primite acum reprezintă a treia alocare pe care Guvernul liberal 

o aprobă pentru județul Giurgiu în doar șase luni (septembrie, decembrie, 

martie).

Administrația Giurgiu are la dispoziție acum:



Trenul Connecting Europe Express a ajuns vineri 
dimineață în Gara Giurgiu, primul pas al traseului 

de 900 de kilometri prin România, din totalul de 
20.000 de kilometri pe care îi străbate în țările UE

Pe 17 septembrie, delegația 

Connecting Europe a fost 

întâmpinată la intrarea în țară 

cu un mesaj de bun venit, semne 

de carte – suvenir cu motive 

tradiționale românești și un moment 

artistic organizat de conducerea 

Centrului Județean de Conservare 

și Promovare a Culturii Tradiționale.

Cu ajutorul conducerii Muzeului „Teohari Antonescu”, oficialilor le-au fost 

prezentate istoria primei căi ferate din România și macheta celei mai vechi 

locomotive românești cu abur, CFR 43 Călugăreni.

Connecting Europe Express, trenul special care marchează Anul Căilor 

Ferate” în UE va traversa în total 26 de țări în drumul său care a început pe 

2 septembrie la Lisabona și se va încheia pe 7 octombrie, la Paris. Traseul 

trenului este de peste 20.000 km, oprirea în peste 100 de localități.



E un tren experiment, un tren laborator, care ilustrează nu numai 

avantajele transportului feroviar, ci şi obstacolele pe care trebuie să 

le depăşim pentru a avea un spaţiu unic feroviar european”, a explicat 

comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean. 

Giurgiu a fost întotdeauna un punct de reper pe harta căilor ferate 

europene, dacă este să ne referim numai la prezența orașului pe ruta 

Orient Expres, inaugurată în 1883.

fluenței atât a traficului de tranzit, deviat pe varianta de ocolire, cât și a 

traficului rămas în zona urbană.

În plus, vom asista la reducerea poluării sonore în zona localității urbane, 

prin devierea traficului greu pe o rută ocolitoare și prin creșterea fluenței 

traficului rămas în zona urbană.

Teoretic, proiectul a demarat în 2011, dar în realitate nu a fost o prioritate 

pentru niciunul dintre guvernele de până în 2019, fiind amânat de mai 

multe ori. Ultima dată, CNAIR a reziliat contract în aprilie 2019, la cererea 

lui Răzvan Cuc (PSD), ministrul Transporturilor din acel moment.

Centura Mihăilești – Proiect finalizat
Construirea centurii are ca efect 

reducerea timpului de călătorie 

pe varianta de ocolire a orașului 

Mihăilești și creșterea vitezei medii 

de deplasare de la 24,3 km/h la 85 

km/h. 

Devierea traficului greu și de 

tranzit în afara orașului va duce la 

reducerea poluării aerului în zona 

localității urbane, prin creșterea



Guvernele PNL au făcut pași concreți pentru finalizarea proiectului: 

•  25 septembrie 2020 - Guvernul PNL a  deblocat proiectul și au fost 
depuse ofertele pentru construirea șoselei de centură Mihăilești; 
•    12 noiembrie 2020  -  A fost desemnată compania câștigătoare; 
•    1 martie 2021 - Au început lucrările.
•    26 noiembrie 2021- A fost dată în folosință.

Deblocarea acestui proiect în septembrie 2020 și finalizarea lui a fost 
realizată  de guvernele PNL; un proiect pe care noi l-am promis și 
promovat, încă din campanie, iar pe 26 noiembrie 2021 a devenit un 
obiectiv îndeplinit. 

O promisiune respectată, făcută giurgiuvenilor!

Din 20 decembrie, noul drum de legătură dintre DN 5 și Vama Giurgiu 
va fi deschis circulației. Guvernarea liberală înseamnă proiecte de 
infrastructură implementate cu rapiditate, nu proiecte pe hârtie care să 
aștepte ani de zile prin sertare.

Drumul de legătură DN 5 – 
șoseaua de centură – Pod Prieteniei



Lucrările sunt într-un stadiu avansat: s-au finalizat terasamentele și se 
lucrează la așternerea straturilor de asfalt în zona sensului giratoriu din 
proximitatea punctului vamal Giurgiu. Sunt montate parapetul median 
și sistemul anti-orbire, urmând să fie realizate marcajele rutiere și 
semnalizarea verticală. 
Drumul de legătură DN5 - Podul Prieteniei este un proiect de 5,72 km 
lungime și va avea 4 benzi cu parapet median.

Realizarea drumului se bazează pe o tehnologie folosită în premieră în 
România: sistemul rigid alcătuit din beton, turnat automat cu finisoare 
speciale.
Utilajele care lucrează la acest drum au fost aduse direct din Germania. 
Cu ajutorul lor, s-au turnat până la 1.300 de mc de beton pe zi, iar, recent, 
s-a finalizat turnarea celor 33.700 de mc ai drumului. 

Contractul pentru Drumul de Legătură DN 5 – Podul Prieteniei a fost 
semnat în noiembrie 2019, în prima lună a guvernării liberale, de ministrul 
Lucian Bode. Lucrările au început în octombrie 2020 și ar fi trebuit finalizate 
în 18 luni, însă constructorul va finaliza obiectivul înainte de termen. 
Mulțumim pentru asta secretarului de stat Irinel Ionel Scrioșteanu pentru 
supervizarea atentă a proiectelor județului.

>  Împreună cu președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru 

Beianu și vicepreședintele, Ella Mihalcea, am discutat cu reprezentanții 

CTPark despre viitoarele dezvoltări și extinderi ale parcului industrial 

și despre modul în care putem colabora pentru a crește nivelul de 

trai al oamenilor din județul Giurgiu. CTPark deține în nordul județului 

Giurgiu un parc industrial de 143 de hectare. Existența acestui parc 

industrial în nordul județului contribuie la prosperitatea acestei 

zone. Prosperitatea zonei de nord este argumentul cel mai bun 

pentru importanța investițiilor private atrase de facilitățile fiscale și 

de infrastructură oferite de parcurile industriale pentru dezvoltarea 

județului Giurgiu.
Citește articolul

https://www.stiripesurse.ro/maria-gabriela-horga-deputat-pnl-de-giurgiu-potentialul-judetului-economic-este-inca-neexploatat_1776278.html


Acțiuni Sociale
>  În apropierea sărbătorilor de Paște, alături de colegii mei din PNL 

Giurgiu, Dan Motreanu- președintele organizației județene PNL, Alina 

Meclea - președintele organizației municipale, colegii parlamentari PNL 

de Giurgiu, Toma Petcu, Alexandru Andrei și președintele CJ, Dumitru 

Beianu, am oferit zilele acestea cadouri familiilor care au nevoie de 

sprijinul nostru din muncipiul Giurgiu, dar și din localitățile Gaujani, Vedea, 

Malu, Slobozia, Stănești, Izvoarele. 

Prin implicarea organizațiilor municipale și județene și a celor de tineret, 

am identificat 800 de familii care au nevoie de sprijinul semenilor pentru 

a pune ceva pe masa de Paște. Am oferit aceste cadouri din toată inima, 

dar și cu speranța că, în următorii ani, numărul celor care au nevoie de 

ajutor va scădea și ca nivelul de trai va crește în județul Giurgiu.

>    La inițiativa europarlamentarului Dan Motreanu, Kaufland România a 

oferit o sponsorizare de 10.000 euro, prin Asociația Prietenii de lângă Tine, 

elevilor de la Școala Specială. Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 

3 luni, elevii primind pachete cu alimente și produse de igienă cu ocazia 

sărbătorilor pascale, a terminării și a începerii anului școlar.

Kaufland România a acordat ajutor copiilor cu nevoi speciale prin  

implicarea deosebită și pentru atenția pe care au acordat-o celor 97 

de copii care învață la Școala Gimnazială Specială nr. 1 din Giurgiu 

>    Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 250 de pachete cu dulciuri au fost 

dăruite copiilor cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu și ai angajaților S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A., iar elevilor de 

la Școala Specială le-au fost oferite produse de curățenie și igienă, 

sponsorizarea Kaufland România fiind, de această dată, în valoare 

de 5000 de euro.



Educație

Pe 14 iulie m-am întâlnit cu o parte a celor 63 absolvenți de liceu, care 
au participat la sesiunile de pregătire organizate în Giurgiu la cabinetul 
președintelui Dan Motreanu și mărturisesc că toți au absolvit examenul de 
bacalaureat!

Fiecare dintre noi putem contribui la schimbare și la construirea unui viitor 
mai bun și mai frumos! Iar solidaritatea, spiritul civic fac o comunitate 
puternică întotdeauna!

Având în vedere gradul de promovabilitate scăzut județului Giurgiu la 
examenul de bacalaureat, pe 5 iunie 2021, a avut loc inițiativa colegei mele, 
Alina Meclea împreună cu doamna profesor Monica Coada de a organiza 
pentru absolvenții claselor a XII-a din Giurgiu sesiuni de recapitulare a 
materiei și de explicații suplimentare, la limba română și matematică, 
organizate în Giurgiu la cabinetul europarlamentarului Dan Motreanu.

Tinerii absolvenți de liceu din județul Giurgiu au 
promovat examenul de bacalaureat



>  Au fost alocați 12.809.645 de lei, din fonduri europene, pentru 

modernizarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Giurgiu, proiect 

finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Acest 

proiect vizează construirea unui corp nou de clădire și modernizarea 

spațiului existent. 

În paralel, conducerea liberală a Consilului Județean a inclus pe lista de 

proiecte în cadrul PNRR, un campus pentru învățământul dual pentru a 

forma profesioniștii de care avem nevoie pentru atragerea investitorilor 

în județ.

Este o investiție în viitor, căutăm soluții concrete pentru tinerii din județ, 

astfel încât aceștia să aibă opțiuni profesionale și să fie determinați să 

rămână acasă. 

Preocuparea mea este dezvoltarea județului în conformitate cu 

iniațiativele legislative constructive. 

> Unul dintre cele mai importante proiecte ale Consiliului Județean 

Giurgiu este revitalizarea învățământului tehnic profesional. Sistemul 

dual de învățământ reprezintă excelența sistemului profesional clasic, 

este susținut de stat, agentul economic și administrația locală. Am 

înființat sistemul educațional dual în județul Giurgiu prin solicitarea 

a 2.5 clase în anul școlar 2021-2022. A fost demarată o campanie de 

promovare fără precedent, la care s-au alăturat agenții economici 

și primarii localităților apropiate municipiului Giurgiu. Pentru anul 

2022-2023, la nivel de județ sunt solicitate 5 clase de dual și 8 clase de 

învățământ profesional clasic.

Citește articolul

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25896/por-proiecte-de-peste-141-de-milioane-de-lei-pentru-infrastructura-socio-culturala-educationala-si-medicala-si-dezvoltarea-mediului-de-afaceri


>   Compania internațională CTPARK s-a alăturat demersului, oferind 

o sponsorizare de aproximativ 132000 lei, susținând 54 de elevi din cei 

90 înscriși în clasa a IX a, la Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu. 

Consiliul Județean Giurgiu susține financiar bursele pentru ceilalți elevi.

>   Alături de noi, s-a alăturat și MOL România care oferă o sponsorizare 

în valoare de 11.000 euro, sponsorizare care se va concretiza în burse 

școlare acordate începând cu luna septembrie a anului 2022.

> Am inițiat discuțiile cu conducerea Universității Politehnica 

București, acestea concretizându-se într-un parteneriat încheiat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu privind înființarea unui campus 

școlar, o premieră pentru județul Giurgiu.

>  Pentru că am promis că vom promova educația și vom susține 

performanța, am acordat în cadrul unor festivități de premiere 

intitulate “Gala Excelenței” stimulente financiare cuprinse între 500-

1000 lei pentru 143 de elevi cu rezultate excelente la concursuri, 

olimpiade și competiții școlare la nivel județean, național și 

internațional, dar și pentru 38 de cadre didactice îndrumătoare. Mai 

mult, prin proiectul “10 pentru Giurgiu” am premiat toți elevii care au 

absolvit clasele de liceu cu media 10.

>   Conducerea Consiliului Județean Giurgiu a organizat o conferință 

la care au participat importanți reprezentanți ai mediului de afaceri 

din Giurgiu, Camera de Comerț Româno-Germană, Ambasada 

Austriei, oficiali ai guvernului și instituții de educație. Discuțiile au vizat 

strategia învățământului dual pentru 2022-2023, punându-se accent 

pe soluțiile pentru conectarea domeniului educației cu realitățile din 



câmpul muncii. Cei mai importanți jucători din mediul de afaceri local 

au fost prezenți la eveniment și au explicat cât de mare nevoie au de 

forță de muncă și cât de interesați sunt de o colaborare asumată între 

Consiliul Județean, instituțiile de învățământ și Ministerul Educației.

>  Sponsorizări de obiecte de mobilier școlar din partea Academiei 

de Studii Economice București pentru mobilarea claselor de școli din 

judetul Giurgiu:

• Școala Gimnazială Nr. 1 Găiseni, Județul Giurgiu

• Școala Gimnazială „Apostol Arsache”, Comuna Vedea, Județul Giurgiu

• Școala Gimnazială „Ioan Bădila”, Sat Malu, Județul Giurgiu

• Școala Gimnazială „Marin Gh. Popescu”, Gogoșari, Județul Giurgiu

• Școala Gimnazială „Mircea Cel Bătrân”, Giurgiu

• Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”, Giurgiu

• Liceul Tehnologic „Ion Barbu”, Giurgiu

Un grup de treizeci de copii, elevi la Școală Gimnazială ,,Sfinții Martiri 

Brâncoveni” din Giurgiu, au vizitat pe 17 decembrie 2021 Parlamentul 

României. 

Alături de colegii mei, deputatul Alexandru Andrei, vicepreședinta 

CJ, Elisabeta Mihalcea, președintele TNL Giurgiu, Chiran Adrian am 

organizat această vizită și am fost alături de cei mici. 

Vizita celor 30 de elevi din județul Giurgiu la 
Parlamentul României.



Fascinația lor, curiozitatea, bucuria 

celor mici ne încarcă cu energie 

și ne confirmă de fiecare dată că 

activitatea noastră, mai ales cea 

politică, trebuie să să producă 

schimbările așteptate de societatea 

românească pentru viitorul lor mai 

bun. Astfel de vizite sunt importante 

pentru dezvoltarea lor.

Introducerea învăţământului dual și reînfiinţarea 
învăţământului profesional în județul Giurgiu

Administrația liberală a județului 

Giurgiu investește în viitor, căutând 

soluții concrete pentru tinerii din județ, 

astfel încât aceștia să aibă opțiuni 

profesionale și să fie determinați 

să rămână acasă. Putem enumera 

acțiuni concrete pentru dezvoltarea 

județului. Dintre acestea, în Giurgiu, 

cele mai importante sunt cele legate 

de educație. 



Am încercat să schimbăm starea actuală - de peste 10 ani județul Giurgiu 
ocupă ultimul loc în clasamentele naționale la promovarea Examenului 
Național de Evaluare și a Examenului de Bacalaureat.

Dumitru Beianu a acționat pentru introducerea învăţământului dual și 
reînfiinţarea învăţământului profesional, în parteneriat cu agenţii economici 
locali sau zonali. Conducerea CJ Giurgiu a purtat discuții cu reprezentantii 
mai multor companii și cu reprezentanții instituțiilor școlare, reușind astfel, 
un prim succes prin înființarea a trei clase în sistem dual.

În urma unor astfel de discuții, la Liceului tehnologic „Ion Barbu” s-a înfiinţat 
o clasă cu profil textil începând cu anul şcolar 2021-2022, în parteneriat cu 
o firmă în domeniu. Obiectivul este formarea elevilor pentru viitoare meserii 
în domeniul industriei textile, calificare profesională confecționer produse 
textile.

La nivelul aceleiași unități de învățământ, dar în parteneriat cu Compania 
Națională Poșta Română, a fost înființată o clasă de liceu de tip seral în 
cadrul căreia 20 de elevi vor primi specializarea Tehnician în activități de 
poștă – nivel 4 de calificare, iar pentru anul școlar 2022-2023 Poșta Română 
a garantat susținerea pentru o a doua clasă, dar și burse lunare acordate 

elevilor din partea companiei.

Din bugetul propriu al Consiliului, au fost achiziționate tablete pentru elevii 

cu nevoi speciale din cadrul Școlii Speciale Nr. 1 și au fost reabilitate, pe 

perioada verii, sălile de clasă pentru a le oferi condiții și mai bune acestora.

Consiliul Județean a acordat stimulente financiare cuprinse între 500-1000 

lei pentru 143 de elevi cu rezultate excelente la concursuri, olimpiade și 

competiții școlare la nivel județean, național și internațional, dar și pentru 

38 de cadre didactice îndrumătoare. 

Mai mult, prin proiectul “10 pentru Giurgiu” Consiliul Județean a premiat toți 

elevii care au absolvit clasele de liceu cu media 10.



Conferința ,,Învățământul profesional dual – 
direcții și strategii”, organizată de 

Consiliul Județean Giurgiu

Am participat pe 7 octombrie 2021 la conferința ,,Învățământul profesional 

dual – direcții și strategii”, organizată de Consiliul Județean Giurgiu. 

Administrația liberală a județului Giurgiu investește în viitor, căutând 

soluții concrete pentru tinerii din județ, astfel încât aceștia să aibă opțiuni 

profesionale și să fie determinați să rămână în România.



Dezvoltarea sustenabilă a județului vine odată cu un mediu de afaceri 

puternic, iar aceștia caută infrastructură, forță de muncă și un parteneriat 

cu administrația locală și centrală. Actuala administrație a făcut eforturi 

pentru a schimba această percepție, iar orientarea către pregătirea forței 

de muncă este una dintre cererile mediului de afaceri giurgiuvean. 

Preşedintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, și vicepreședintele 

CJ, Ella Mihalcea, au întreprins acțiuni concrete pentru introducerea 

învăţământului dual, adică reînfiinţarea învăţământului profesional sub 

egida Ministerului Educaţiei şi în parteneriat cu agenţii economici locali sau 

zonali. 

Prin acest program, agenții economici care au nevoie forță de muncă 

calificată se angajează să sprijine în funcţie de profilul lor înfiinţarea unor 

clase de pregătirea profesională ai căror absolvenţi să fie angajaţi imediat 

după terminarea studiilor. 

Am purtat discuții cu reprezentanții mai multor companii și cu reprezentanții 

instituțiilor școlare. În urma unor astfel de discuții, la Liceul tehnologic „Ion 

Barbu” s-a înfiinţat o clasă cu profil textil începând cu anul şcolar 2021-

2022, în parteneriat cu o firmă în domeniu. Obiectivul este formarea elevilor 

pentru viitoare meserii cerute de mediul de afaceri ce constă în adaptarea 

învățământului profesional la cerințele pieții muncii. Orice tânăr care învață 

o meserie își poate asigura un viitor mai bun și integrarea lui pe piața muncii 

este un câștig pentru societate.



Sănătate
Investiții importante în domeniul sănătății în 

județul Giurgiu

Dumitru Beianu a preluat conducerea Consiliului Județean Giurgiu acum 

un an de zile, în plină pandemie de coronavirus. Din cauza lipsei de investiții 

în cei patru ani din perioada conducerii PSD, administrația PNL a preluat o 

infrastructură de sănătate învechită. 

Colegii mei din Consiliul Județean s-au ocupat atât de urgențele care 

vizează combaterea epidemiei cât și de refacerea instructurii, obligatorie 

pentru a garanta dreptul la sănătate pentru locuitorii județului.



La Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, a fost înființată o a doua linie de 

gardă cu specialitatea Boli Infecțioase. 

Au fost închiriate de către Consiliul Județean Giurgiu 30 de containere, 
fiind astfel suplimentat numărul de locuri, pentru pacienții diagnosticați 
cu virusul Sars-Cov-2, cu 60 de unități, toate containerele fiind dotate cu 
echipamentul necesar pacienților care au nevoie de oxigen. 
Încă de la preluarea mandatului, Dumitru Beianu a început demersurile 
pentru achiziționarea unui număr suplimentar de detectoare de oxigen 

solicitate de Spitalul Județean Giurgiu.

Președintele Consiliului Județean a urgentat atragerea fonduri europene 

prin proiectul accesat în cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare – Axa Prioritară 9 în valoare de 11.064.542,07 de lei, pentru creșterea 

gradului de performanță a serviciilor medicale în contextul crizei sanitare 

generate de virusul SARS-Cov-2.

Au fost achiziționate următoarele echipamente de protecție:

- 200.000 de măști medicale chirurgicale;

- 25.000 de măști FFP2;

- 25.000 de măști FFP3;

- 15.000 de scuturi de față, de unică folosință;

- 50.000 de ochelari de protecție;

- 50.000 de halate chirurgicale;

- 20 de concentratoare de oxigen.

Au fost realizate lucrări de modernizare în cadrul secției de oftalmologie prin 

amenajarea unei săli de operații dotate cu aparatura necesară intervențiilor 

de specialitate, amenajarea și dotarea cu aparatură performantă a unui 

laborator de analize medicale la standarde europene, dar și a unui laborator 

COVID.



Totodată, a fost achiziționată pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru o 

ambulanță de tip A2 în valoare de 290 895 de lei, necesitate urgentă pentru 

serviciile medicale preventive, curative și de recuperare pentru pacienții 

cronici cu boli pulmonare.

Consiliul Județean a încheiat un parteneriat cu Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, realizând astfel proiectul “Caravana 

medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu”, cu finanțare nerambursabilă. 

Programul vizează îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru 

grupurile vulnerabile, inclusiv rromii. Obiectivul proiectului este prevenirea 

bolilor netransmisibile precum bolile cardiovasculare, diabetul, dar și a 

bolilor infecțioase de tip hepatită, Covid-19, prin asigurarea accesului la 

asistență medicală pe perioada de implementare a proiectului pentru un 

grup țintă de 700 de persoane și îmbunătățirea serviciilor de sănătate în 

comunitățile vulnerabile prin achiziția și dotarea a două caravane mobile.

În perioada imediat următoare, vor beneficia de investiții importante toate 

structurile existente în domeniul sănătații din județul Giurgiu:

• Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: construcție secții complet noi, de 

Oncologie, Cardiologie și Îngrijiri Paliative, toate pe un nou amplasament al 

spitalului și finanțate din PNRR;

• Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: reabilitare și extindere corpuri 

principale de clădire, construcție Secție Infecțioase, consolidare și reabilitare 

Secție Exterioară Vadu Lat, finanțate prin CNI și construcție ambulatoriu de 

specialitate, finanțat prin Interreg.

• Spitalul Orășenesc Bolintin Vale: reabilitare și extindere pavilioane existente 

și construcție “Centru pentru tratarea afecțiunilor oncologice”;



• Reabilitare, extindere si modernizare Secția Boli Infecțioase si Compartiment 

HIV, construcție P+2;

• Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru: construcție corp principal pentru 

bolnavi;

• Reabilitare și modernizare Corpuri C2, C6, C7, extindere si supraetajare 

parțiala Corp C5 si amenajare incinta Secția Exterioara de Psihiatrie Vadu 

Lat.

>  Spitalul Județean de Urgență Giurgiu a primit donații de peste 

jumătate de milion de lei pentru secțiile în care sunt tratați pacienții 

diagnosticați cu SARS-COV-2, dar și pentru unitatea ATI. Printre donatori 

se numără și următoarele zece primării din județ: Primăria Municipiului 

Giurgiu (100.000 lei), Primăria Vărăști (20.000 lei), Primăria Putineiu (20.000 

lei), Primăria Malu (15.000 lei), Primăria Roata de Jos (50.000 lei), Primăria 

Vedea (20.000 lei), Primăria Băneasa (40.000 lei), Primăria Letca Noua 

(20.000 lei), Primăria Herăști (20.000 lei) și Primăria Mihăilești (60.000 lei).  

 

>  De asemenea, pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu au 

donat și companiile de stat TRANSELECTRICA (60.000 lei) și TRANSGAZ 

(100.000 lei), dar și domnul Sorin Gudumac, cadru medical al SJUG. 

 

>  Conducerea Consiliului Județean Giurgiu mulțumește, pe această 

cale, tuturor celor care au venit în sprijinul persoanelor infectate cu 

Covid-19 și, totodată, în sprijinul medicilor care îi ajută în lupta cu acest 

virus. Sumele de bani au fost folosite pentru asigurarea de materiale 

necesare tratării pacienților și achiziționarea echipamentului medical 

de ultimă generație.


