


Astfel, atribuțiile unui parlamentar sunt limitate la cele de ordin legislativ, acesta neputând interveni în 
problemele ce țin de administrația locală, precum câinii vagabonzi, anveloparea locuințelor, asfaltarea 
străzilor sau facturile pentru utilități publice. Mai exact, un parlamentar nu are atribuții privind repararea 
drumurilor sau construirea de locuințe, în schimb, poate verifica și controla maniera în care s-au făcut 
alocări bugetare în acest sens sau, prin acte legislative, poate facilita alocări de fonduri sau scutiri de taxe 
pentru categorii ale populației sau pentru agenți economici. 

Date fiind acestea și platforma asumată în urmă cu 4 ani, mi-am axat activitatea în Parlament pe domenii 
prioritare precum educația, sănătatea, mediul de afaceri, asistența socială sau protecția muncii. De 
asemenea, am acordat o atenție deosebită problematicilor locale, cele care ne afectează viața de zi cu zi, 
prin interpelări adresate ministerelor și proiecte de lege pentru facilitarea alocărilor bugetare locale în 
interesul cetățenilor și pentru remedierea neajunsurilor existente la nivelul municipiului (reabilitare 
termică, expertizare clădiri cu risc seismic, reducerea nivelului de poluare, personalul medical etc.). 
Totodată, am căutat să reprezint în egală măsură interesele tinerilor, ale vârstnicilor sau ale femeilor, 
categorii sociale considerate, nu de puține ori, dezavantajate în ceea ce privește regimul de muncă și 
recompensă. Dincolo de temele amintite mai sus, prin susținerea de declarații politice, am luat poziție de 
fiecare dată când am considerat că există un derapaj al guvernării sau că sunt uitate ori abandonate 
nevoile cetățenilor, fie ei locuitori ai Ploieștiului sau ai oricărui alt municipiu ori comună din țară. 

Astfel, prezentul raport de activitate este structurat pe capitole ce vizează categoriile sociale care au fost 
prezente în preocupările mele legislative (tineri, vârstnici și femei) și pe domenii de activitate, după cum 
urmează: educație, crearea de locuri de muncă și protecție socială, economie, fiscalitate și mediul de 
afaceri, sănătate, justiție, administrație publică locală și chestiuni generale legate de probleme existente 
la nivelul întregii țări. Toate aceste informații reprezintă date oficiale privind activitatea unui 
parlamentar, înregistrate de Biroul Permanent al Camerei Deputaților

Pentru a înțelege mai ușor munca pe care eu am depus-o în interesul dumneavoastră și pentru că acțiunile 
desfășurate trebuie să vorbească pentru fiecare parlamentar în parte, am sistematizat întreaga mea 
activitate în baza proiectelor de lege inițiate, a interpelărilor și întrebărilor adresate către organele de 
conducere ale țării. Odată ce veți parcurge acest raport-mărturie al muncii depuse în cadrul 
Parlamentului României, veți putea vedea că mi-am făcut datoria față de ploieștenii care mi-au acordat 
încrederea lor și mandatul de deputat, în conformitate cu atribuțiile și cu instrumentele de care 
beneficiază un parlamentar. 

În 2008 am primit încrederea și votul dumneavoastră 
pentru a vă putea reprezenta interesele în Parlamentul 
României în mod corect și cinstit. Acum, după 4 ani de 
mandat politic, vin în fața dumneavoastră cu un raport 
asupra muncii pe care am depus-o săptămână de 
săptămână în forul legislativ al țării. Este un raport de 
activitate care vizează acțiunile pe care eu le-am 
întreprins, în limita responsabilităților, a obligațiilor și 
a drepturilor de care dispune un deputat, în toți acești 
ani de când beneficiez de încrederea ploieștenilor.

Știți și dumneavoastră că atribuțiile și pârghiile pe care 
le are la dispoziție un parlamentar sunt legate direct de 
domeniul legislativ, având totodată posibilitatea de a 
chestiona și de a trage la răspundere, cu scop de 
îndreptare, aparatul guvernamental al țării.

Mai precis, este vorba de o serie de drepturi politice și 
obligații specifice ale unui parlamentar, în exercitarea 
activității sale, conform legii, precum dreptul la 
inițiativă legislativă, dreptul de a face declarații 
politice, dreptul de a pune întrebări, de a face 
interpelări și alte asemenea intervenții. 

Andrei  SAVA
DEPUTAT

ÎN SLUJBA PLOIEȘTENILOR
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PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

În patru ani de mandat, am căutat să reprezint interesele tuturor ploieștenilor, de la tineri la vârstnici sau 
mame cu copii, pentru că fiecare cetățean și locuitor al Municipiului merită și trebuie să fie reprezentat în 
Parlamentul țării cum se cuvine. În acest sens, pentru tineri am inițiat proiecte de lege în vederea creșterii 
burselor de studiu la valoarea salariului minim pe economie și adecvarea curriculei școlare la realitățile pieței 
și la cerințele angajatorilor. De asemenea, am propus eliminarea taxelor de căsătorie pentru tinerii care 
doresc să-și întemeieze o familie și se află la primul mariaj, alături de micșorarea impozitului pe venit pentru 
cei cu vârsta până în 30 de ani. 
Toate aceste acțiuni, alături de adresarea de întrebări și interpelări legate de construcția de locuințe noi pentru 
tineri prin ANL și măsurile luate de organele administrative în vederea reducerii șomajului în rândul tinerilor 
sub 25 de ani, au reprezentat pe de o parte proiecte asumate în campania politică din 2008, iar de cealaltă 
parte au reprezentat convingeri în exercitarea unui mandat mânat de îndeplinirea unor îndatoriri asumate atât 
prin funcție, cât și prin cuvântul dat oamenilor cărora le-am strâns mâna în urmă cu patru ani. 

Persoanele vârstnice reprezintă, din păcate, una dintre cele mai defavorizate categorii sociale din România. 
Pentru cei mai mulți dintre aceștia, veniturile pe care le înregistrează după zeci de ani de muncă nu sunt o 
recompensă suficientă pentru eforturile depuse de-a lungul vieții și nici pentru a le asigura un trai lipsit de 
griji. De aceea, dincolo de recunoașterea pe care le-o purtăm și respectul moral, ei au nevoie de politici și 
programe sociale adaptate nevoilor lor. Ei au nevoie ca după o viață de muncă, în care au contribuit în 
permanență la fondul de pensii, să aibă parte de odihna meritată, fără să trăiască în permanență cu grija zilei 
de mâine. 
În acest sens, în cadrul activității mele, m-am preocupat de situația bunicilor noștri învitând reprezentanții 
Guvernului să dezvolte programe de solidaritate precum ‚‚Coșul de solidaritate’’ pentru ca ei să aibă acces 
la alimente cu preț redus. De asemenea, am susținut un sistem bazat pe echitate la calcularea pensiilor 
inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi de pensie au fost stabilite până la data apariţiei Legii nr. 
218/2008, alături de o recalculare semestrială a tuturor pensiilor, cu posibilitatea de mărire a acestora, 
ținând cont de evoluția indicatorilor macroeconomici. 

• Nr. BP 534/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art. 43 din Legea 571/2003 privind codul 
fiscal. Proiectul inițiat prevede acordarea de subvenții la 
plata impozitului pe venit pentru tinerii până în 30 de 
ani.
• Nr. BP 490/ 2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea art. 42 din Legea 571/2003 privind codul 
fiscal. Proiectul prevede scutirea de taxe pentru tinerii 
angajații cu vârsta între 15 și 26 de ani.
• Nr. PL 424/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii educației naționale 1/2011. 
Proiectul de lege vizează creșterea valorii burselor 

acordate studenților de către facultăți până la nivelul 
salariului minim pe economie
• Nr. BP 486/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii locuinţei 114/1996. Proiectul 
propune măsuri care să stimuleze construcţia şi 
dezvoltarea Fondului de locuinţe sociale şi buna 
întreţinere de către chiriaşi a acestor locuinţe.
• Nr. BP 502/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii 119/1996 privind actele de stare 
civilă. Proiectul prevede scutirea de la plata taxelor de 
căsătorie pentru tinerii aflați la prima cununie.

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 2029A/02-03-2010 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind facilităţi pentru tinerii care îşi 

achiziţionează o locuinţă, pentru dotarea acesteia cu 
obiecte de uz gospodăresc de folosinţă îndelungată

• Nr. 2395A/30-03-2010 - Către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului privind construcţia de locuinţe 
pentru tineri
• Nr. 5792A/02-03-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind nevoile 
sociale ale studenţilor 
• Nr. 7268A/19-09-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind şomajul în rândul 
tinerilor sub 25 de ani

• Nr. 7267A/19-09-2011 - Către Secretariatul General al 
Guvernului privind tendinţa de creştere a numărului de 
acte suicidare în rândul tinerilor
• Nr. 1134A/09-09-2009 - Către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului privind construcţia de locuinţe 
ANL destinate tinerilor şi persoanelor aflate în situaţii 
speciale în Sinaia 

PENTRU TINERI

PENTRU VÂRSTNICI

PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

• Nr. PL 716/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea art. 169 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. Proiectul urmărește 
sprijinirea persoanelor ale căror drepturi de pensie au 

fost stabilite până la data apariţiei Legii nr. 218/2008, cât 
şi ulterior acestei date, până la 1 ianuarie 2011, în baza 
unor reglementări cu caracter special.
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• Nr. BP 406/2012 - Propunere legislativă pentru 
completarea art. 102 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. Proiectul vizează 

modificarea perioadei de recalculare a pensiilor, de la un 
an la 6 luni, cu posibilitatea de mărire a acestora în 
funcție de indicatorii economici.

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 1135A/09-09-2009 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind numărul 
insuficient de aziluri sociale pentru bătrâni în județul 
Prahova
• Nr. 7624A/25-10-2011 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind programul "Coşul de 
solidaritate", care are ca scop vânzarea alimentelor la un 
preţ redus pentru pensionari
• Nr. 9308A/10-10-2012 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale, privind restituirea CAS 
pensionarilor

• Nr. 9309A/10-10-2012 - Către Ministerul Sănătății, 
privind suplimentarea fondurilor pentru bolnavii cronici
• Nr. 6676A/18-05-2011 și 6677A/18-05-2011 - Către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind 
prețul alimentelor
• Nr. 5789A/02-03-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind preţul produselor lactate în 
2011

PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE

• Nr. PL 662/2010 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie - Am susținut 
introducerea protecţiei victimelor violenţei în familie 
prin mijloace de drept civil, prin obţinerea de către 
acestea a ordinelor de protecţie acordate de instanţă, ca 
urmare a unei cereri introduse de victimă, care se judecă 
în regim de urgenţă. 
• Nr. BP 533/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal - Am 
susținut oferirea de facilități fiscale pentru angajatorii 
care acceptă să angajeze cu program part-time femei 
care au copii cu vârsta între 0 și 7 ani.

• Nr. BP 504/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea articolului 42 din Legea 571/2003 
privind codul fiscal - Am propus oferirea de scutiri de la 
impozitul pe profit pentru angajatorii care înființează 
creșe pentru copiii angajaților.
• Nr. PL 322/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea art. 6 din Legea nr. 263/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea creșelor. În 
vederea facilitării reintegrării tinerelor mame pe piața 
muncii, am susținut acordarea de prioritate la înscrierea 
la creșă pentru copiii între 0 și 2 ani ale căror mame 
decid să se întoarcă la muncă înainte de finalizarea 
perioadei prevăzute pentru concediul de maternitate. 

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 6735A/25-05-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse privind protejarea 
victimelor supuse violenţei domestice
• Nr. 8936A/26-04-2012 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind traficul de persoane

• Nr. 9147A/11-09-2012 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind excluderea 
profesională

Pentru că în România femeile sunt în continuare dezavantajate în ceea ce privește, spre exemplu, salarizarea 
sau accesul la funcțiile publice sau de conducere, pe perioada mandatului meu am căutat să ridic mai multe 
problematici la nivelul Guvernului precum diferențierile și excluderile profesionale. De asemenea, am 
depus o serie de proiecte legislative care au ca scop facilitarea reintegrării mamelor pe piața muncii, dar și 
a angajării lor cu program part-time de către companii, astfel încât acestea să poată să îmbine cu ceva mai 
multă ușurință viața de familie cu viața profesională. 
Totodată, m-am preocupat de problema creșelor și a accesului copiilor la învățământul preșcolar, prin 
oferirea de subvenții acelor companii care înființează creșe pentru copiii propriilor angajați. 
Am acționat și în direcția protejării și apărării femeilor, prin inițierea unui proiect de lege care vizează 
prevenirea și combaterea violenței în familie. 
Toate aceste intervenții ale mele vin pe de o parte ca o dovadă a aprecierii față de eforturile tuturor mamelor, 
dar și din convingerea că femeile merită și trebuie să fie tratate pe picior de egalitate cu bărbații.

PENTRU FEMEI ŞI  EGALITATE DE ŞANSE

Timp de 4 ani de zile, în calitate de deputat, am căutat să îmi fac datoria față de cetățenii care m-au ales, dar 
și față de statul român ca instituție politică funcțională, axându-mi activitatea pe câteva domenii de lucru 
importante pe care fie am considerat că beneficiez de expertiza necesară, fie am constatat, ca urmare a 
diferitelor solicitări, că sunt de prim interes pentru locuitorii Colegiului Centru-Nord, Ploiești. Este vorba 
despre educație, protecția muncii, economie, fiscalitate și mediul de afaceri, asistență socială, sănătate și 
justiție. 

PENTRU EDUCAŢIE
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• Nr. BP 406/2012 - Propunere legislativă pentru 
completarea art. 102 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. Proiectul vizează 

modificarea perioadei de recalculare a pensiilor, de la un 
an la 6 luni, cu posibilitatea de mărire a acestora în 
funcție de indicatorii economici.

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 1135A/09-09-2009 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind numărul 
insuficient de aziluri sociale pentru bătrâni în județul 
Prahova
• Nr. 7624A/25-10-2011 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind programul "Coşul de 
solidaritate", care are ca scop vânzarea alimentelor la un 
preţ redus pentru pensionari
• Nr. 9308A/10-10-2012 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale, privind restituirea CAS 
pensionarilor

• Nr. 9309A/10-10-2012 - Către Ministerul Sănătății, 
privind suplimentarea fondurilor pentru bolnavii cronici
• Nr. 6676A/18-05-2011 și 6677A/18-05-2011 - Către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind 
prețul alimentelor
• Nr. 5789A/02-03-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind preţul produselor lactate în 
2011

PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE

• Nr. PL 662/2010 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie - Am susținut 
introducerea protecţiei victimelor violenţei în familie 
prin mijloace de drept civil, prin obţinerea de către 
acestea a ordinelor de protecţie acordate de instanţă, ca 
urmare a unei cereri introduse de victimă, care se judecă 
în regim de urgenţă. 
• Nr. BP 533/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal - Am 
susținut oferirea de facilități fiscale pentru angajatorii 
care acceptă să angajeze cu program part-time femei 
care au copii cu vârsta între 0 și 7 ani.

• Nr. BP 504/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea articolului 42 din Legea 571/2003 
privind codul fiscal - Am propus oferirea de scutiri de la 
impozitul pe profit pentru angajatorii care înființează 
creșe pentru copiii angajaților.
• Nr. PL 322/2012 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea art. 6 din Legea nr. 263/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea creșelor. În 
vederea facilitării reintegrării tinerelor mame pe piața 
muncii, am susținut acordarea de prioritate la înscrierea 
la creșă pentru copiii între 0 și 2 ani ale căror mame 
decid să se întoarcă la muncă înainte de finalizarea 
perioadei prevăzute pentru concediul de maternitate. 

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 6735A/25-05-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse privind protejarea 
victimelor supuse violenţei domestice
• Nr. 8936A/26-04-2012 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind traficul de persoane

• Nr. 9147A/11-09-2012 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind excluderea 
profesională

Pentru că în România femeile sunt în continuare dezavantajate în ceea ce privește, spre exemplu, salarizarea 
sau accesul la funcțiile publice sau de conducere, pe perioada mandatului meu am căutat să ridic mai multe 
problematici la nivelul Guvernului precum diferențierile și excluderile profesionale. De asemenea, am 
depus o serie de proiecte legislative care au ca scop facilitarea reintegrării mamelor pe piața muncii, dar și 
a angajării lor cu program part-time de către companii, astfel încât acestea să poată să îmbine cu ceva mai 
multă ușurință viața de familie cu viața profesională. 
Totodată, m-am preocupat de problema creșelor și a accesului copiilor la învățământul preșcolar, prin 
oferirea de subvenții acelor companii care înființează creșe pentru copiii propriilor angajați. 
Am acționat și în direcția protejării și apărării femeilor, prin inițierea unui proiect de lege care vizează 
prevenirea și combaterea violenței în familie. 
Toate aceste intervenții ale mele vin pe de o parte ca o dovadă a aprecierii față de eforturile tuturor mamelor, 
dar și din convingerea că femeile merită și trebuie să fie tratate pe picior de egalitate cu bărbații.

PENTRU FEMEI ŞI  EGALITATE DE ŞANSE

Timp de 4 ani de zile, în calitate de deputat, am căutat să îmi fac datoria față de cetățenii care m-au ales, dar 
și față de statul român ca instituție politică funcțională, axându-mi activitatea pe câteva domenii de lucru 
importante pe care fie am considerat că beneficiez de expertiza necesară, fie am constatat, ca urmare a 
diferitelor solicitări, că sunt de prim interes pentru locuitorii Colegiului Centru-Nord, Ploiești. Este vorba 
despre educație, protecția muncii, economie, fiscalitate și mediul de afaceri, asistență socială, sănătate și 
justiție. 

PENTRU EDUCAŢIE
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PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

• Nr. PL 61/2010 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 cu toate 
modificările şi completările ulterioare. Are ca scop 
crearea unui cadru legislativ prin care autonomia 
universităţilor să fie respectată de organele statului.
• Nr. PL 136/2012 - Propunere legislativă pentru 
completarea art.68 din Legea educației naționale 
nr.1/2011 cu scopul introducerii şahului ca disciplină 
opţională pentru elevii din învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal.
• Nr. PL 152/2012 - Proiect de Lege privind acordarea de 
pachete alimentare pentru elevii din învaţământul 
obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private. Inițiativa 
urmărește înlocuirea proiectului „Laptele şi cornul” care 
și-a dovedit, din păcate, ineficiența cu un program 
eficient atât din punct de vedere legislativ, cât şi din 
perspectivă nutriţionistă.

• Nr. PL 375/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. 
Proiectul vizează reintroducerea doctoratului cu 
frecvență redusă.
• Nr. 546/2012 – Proiect de lege pentru completarea și 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 96 din 16 august 
2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 
învățământul de stat. Proiectul vizează introducerea apei 
plate în școli alături de produsele lactate și de panificație 
oferite elevilor. 
• Nr. PL 156/2012 - Propunere legislativă privind 
introducerea ţinutei şcolare obligatorii în învăţământul 
general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi 
particular. Proiectul oferă posibilitatea fiecărei instituţii 
de învăţământ să decidă cu privire la aspectele de natură 
estetică.

• Nr. 7272A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind reabilitarea 
instituţiilor de învăţământ din jud. Prahova 
• Nr.7273A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind proiectul 
pilot „De la învăţământul bilingv către filierele 
francofone"
• Nr. 7279A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind premianţii de 
la Geneva
• Nr. 7618A/25-10-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind promovarea 
universităţilor din România în topurile mondiale 

• Nr. 7620A/25-10-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind nivelul şi 
calitatea învăţământului din România 
• Nr. 8926A/26-04-2012 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind schimbările 
aduse de Legea Educaţiei Naţionale
• Nr. 7269A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind remedierea 
situației analfabetismului

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 5795A/02-03-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind violenţa în şcoli 
• Nr. 6736A/25-05-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind rezultatele 
dezastruoase înregistrate la Bacalaureatul din 2011

• Nr. 7271A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind situaţia 
anevoioasă a grădiniţelor de stat

În domeniul educației, am acționat în principal în vederea sporirii autonomiei universitare și creșterii 
burselor acordate studenților. În același timp, m-am preocupat de probleme precum violența în școli, 
numărul mic al grădinițelor și faptul că ele nu fac față cererii actuale, găsirea de soluții în ceea ce privește 
prevenirea repetării rezultatelor dezastruoase înregistrate la examenul de Bacalaureat din 2011, precum și 
situația reabilitărilor unităților de învățământ din județul Prahova. Toate acestea au avut ca scop creșterea 
calității sistemului de învățământ românesc și calitatea serviciilor oferite.

Toate eforturile și munca pe care am depus-o în patru ani de zile, în acest domeniu, au avut ca scop crearea 
de noi locuri de muncă, reducerea șomajului, combaterea efectelor crizei economice, alături de facilitarea 
căutării și găsirii unui loc de muncă. De asemenea, am inițiat proiecte de lege care vizează eliminarea 
privilegiilor pentru parlamentari atât la calcularea pensiilor, cât și eliminarea posibilităţii cumulului pensiei 
cu indemnizaţia de parlamentar. Totodată, am propus instituirea ca obligații din partea angajatorului a 
acordării unei pauze de masă și a punerii la dispoziția angajatului, în cazul acelor companii care numără 
peste 100 de angajați, de cantine, săli de mese sau chicinete pentru servirea mesei, în timpul pauzei de masă, 
în condiții de igienă și sănătate. Am adus modificări legii de organizare a ANOFM prin care se impune 
crearea unei baze de date naționale, integrate, care să ofere informații relevante și complete vizavi de 
numărul și tipul locurilor de muncă existente, cu actualizarea săptămânală a datelor. În ceea ce privește 
productivitatea muncii, am propus introducerea în legislația actuală a unui sistem de indicatori care să 
permită evaluarea muncii și departajarea angajaților între ei, din punct de vedere al calității prestațiilor 
înregistrate la locul de muncă. 
În domeniul asistenței sociale am susținut stabilirea unui parteneriat între stat și Biserică în sensul divizării 
responsabilităților de ordin finaciar la implicarea celor două instituții în organizarea de activități sociale. De 
asemenea, am solicitat lămuriri din partea Guvernului în cazul reformei din sistem și a măsurilor aplicate în 
vederea unei mai bune gestiuni a abandonului de copii nou-născuți, dar și privind situația din cadrul 
orfelinatelor. 
La fel de important, am solicitat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale măsuri concrete pentru 
reîncadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

PENTRU LOCURI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
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PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

• Nr. PL 61/2010 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 cu toate 
modificările şi completările ulterioare. Are ca scop 
crearea unui cadru legislativ prin care autonomia 
universităţilor să fie respectată de organele statului.
• Nr. PL 136/2012 - Propunere legislativă pentru 
completarea art.68 din Legea educației naționale 
nr.1/2011 cu scopul introducerii şahului ca disciplină 
opţională pentru elevii din învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal.
• Nr. PL 152/2012 - Proiect de Lege privind acordarea de 
pachete alimentare pentru elevii din învaţământul 
obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private. Inițiativa 
urmărește înlocuirea proiectului „Laptele şi cornul” care 
și-a dovedit, din păcate, ineficiența cu un program 
eficient atât din punct de vedere legislativ, cât şi din 
perspectivă nutriţionistă.

• Nr. PL 375/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. 
Proiectul vizează reintroducerea doctoratului cu 
frecvență redusă.
• Nr. 546/2012 – Proiect de lege pentru completarea și 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 96 din 16 august 
2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 
învățământul de stat. Proiectul vizează introducerea apei 
plate în școli alături de produsele lactate și de panificație 
oferite elevilor. 
• Nr. PL 156/2012 - Propunere legislativă privind 
introducerea ţinutei şcolare obligatorii în învăţământul 
general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi 
particular. Proiectul oferă posibilitatea fiecărei instituţii 
de învăţământ să decidă cu privire la aspectele de natură 
estetică.

• Nr. 7272A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind reabilitarea 
instituţiilor de învăţământ din jud. Prahova 
• Nr.7273A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind proiectul 
pilot „De la învăţământul bilingv către filierele 
francofone"
• Nr. 7279A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind premianţii de 
la Geneva
• Nr. 7618A/25-10-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind promovarea 
universităţilor din România în topurile mondiale 

• Nr. 7620A/25-10-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind nivelul şi 
calitatea învăţământului din România 
• Nr. 8926A/26-04-2012 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind schimbările 
aduse de Legea Educaţiei Naţionale
• Nr. 7269A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind remedierea 
situației analfabetismului

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 5795A/02-03-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind violenţa în şcoli 
• Nr. 6736A/25-05-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind rezultatele 
dezastruoase înregistrate la Bacalaureatul din 2011

• Nr. 7271A/19-09-2011 - Către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind situaţia 
anevoioasă a grădiniţelor de stat

În domeniul educației, am acționat în principal în vederea sporirii autonomiei universitare și creșterii 
burselor acordate studenților. În același timp, m-am preocupat de probleme precum violența în școli, 
numărul mic al grădinițelor și faptul că ele nu fac față cererii actuale, găsirea de soluții în ceea ce privește 
prevenirea repetării rezultatelor dezastruoase înregistrate la examenul de Bacalaureat din 2011, precum și 
situația reabilitărilor unităților de învățământ din județul Prahova. Toate acestea au avut ca scop creșterea 
calității sistemului de învățământ românesc și calitatea serviciilor oferite.

Toate eforturile și munca pe care am depus-o în patru ani de zile, în acest domeniu, au avut ca scop crearea 
de noi locuri de muncă, reducerea șomajului, combaterea efectelor crizei economice, alături de facilitarea 
căutării și găsirii unui loc de muncă. De asemenea, am inițiat proiecte de lege care vizează eliminarea 
privilegiilor pentru parlamentari atât la calcularea pensiilor, cât și eliminarea posibilităţii cumulului pensiei 
cu indemnizaţia de parlamentar. Totodată, am propus instituirea ca obligații din partea angajatorului a 
acordării unei pauze de masă și a punerii la dispoziția angajatului, în cazul acelor companii care numără 
peste 100 de angajați, de cantine, săli de mese sau chicinete pentru servirea mesei, în timpul pauzei de masă, 
în condiții de igienă și sănătate. Am adus modificări legii de organizare a ANOFM prin care se impune 
crearea unei baze de date naționale, integrate, care să ofere informații relevante și complete vizavi de 
numărul și tipul locurilor de muncă existente, cu actualizarea săptămânală a datelor. În ceea ce privește 
productivitatea muncii, am propus introducerea în legislația actuală a unui sistem de indicatori care să 
permită evaluarea muncii și departajarea angajaților între ei, din punct de vedere al calității prestațiilor 
înregistrate la locul de muncă. 
În domeniul asistenței sociale am susținut stabilirea unui parteneriat între stat și Biserică în sensul divizării 
responsabilităților de ordin finaciar la implicarea celor două instituții în organizarea de activități sociale. De 
asemenea, am solicitat lămuriri din partea Guvernului în cazul reformei din sistem și a măsurilor aplicate în 
vederea unei mai bune gestiuni a abandonului de copii nou-născuți, dar și privind situația din cadrul 
orfelinatelor. 
La fel de important, am solicitat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale măsuri concrete pentru 
reîncadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

PENTRU LOCURI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
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PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE

• Nr. BP 532/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 53/2001 privind codul muncii. 
Proiectul vizează introducerea indicatorilor de 
performanță în activitatea profesională a angajaților.
• Nr. BP 531/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 202/2006 privind organizarea și 
funcționarea ANOFM. Am propus crearea unei baze de 
date la nivel național cu toate locurile de muncă 
existente la un moment dat și actualizarea săptămânală a 
acesteia.
• Nr. BP 484/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 134 din Legea 53/2001 privind 
codul muncii. Prin acest proiect am propus 
obligativitatea acordării unei pauze de masă. 
• Nr. BP 489/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 53/2001 privind codul muncii. Prin 
acest proiect am propus obigativitatea ca orice companie 
cu peste 100 de angajați, companiile de producție și cele 
care presupun lucrul în medii toxice să pună la dispoziția 
angajaților săi cantine, săli de mese sau chicinete pentru 
servirea mesei, în timpul pauzei de masă, în condiții de 
igienă și sănătate. 

• Nr. PL 164/2009 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor, modificată şi completată. Are 
drept scop eliminarea privilegiilor în modul de calcul al 
pensiilor parlamentarilor, baza de calcul a acestora 
propusă fiind doar indemnizaţia, fără niciun alt spor.
• Nr. PL 179/2010 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată. Prevede 
eliminarea posibilităţii cumulului pensiei cu 
indemnizaţia de parlamentar, urmând ca aceasta să poată 
fi cumulată numai cu alte categorii de venituri, altele 
decât pensia.
• Nr. PL 630/2009 - Proiect de Lege pentru stabilirea 
parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul 
asistenţei sociale. Propunerea vizează finanţarea în 
proporţie de 80% din valoarea proiectelor de către 
instituţiile statului, restul de 20% urmând a fi asigurat de 
biserici. De asemenea, se urmărește construcţia de noi 
aşezăminte sociale pe lângă biserici şi încheierea de 
protocoale între biserici şi ministerele implicate în 
activităţile sociale.

Pe durata întregului mandat, una dintre principalele preocupări ale mele a fost legată de fiscalitate și 
dezvoltarea mediului de afaceri. În acest sens, am adresat întrebări și interpelări Guvernului vizavi de 
problema radierilor masive de firme și a creșterii evaziunii fiscale. Am cerut realizarea de evaluări privind 
impactul creșterii TVA și a cotei unice asupra economiei, din punct de vedere al inflației, precum și 
impactul aplicării impozitului forfetar. Am solicitat aplicarea de măsuri în sensul reducerii inflației pentru 
anul 2011 și am ridicat problema sporirii fiscalizării pe piața băuturilor alcoolice. 
În ceea ce privește inițiativele legislative, în sensul reducerii evaziunii fiscale am propus reglementări la 
emiterea bonului fiscal, dar am propus și reducerea de TVA pentru produsele bio, cu efect atât asupra 
creșterii industriei bio, cât și în vederea facilitării accesului cetățenilor cu venituri mai scăzute la acest tip 
de produse.

PENTRU ECONOMIE, FISCALITATE ŞI MEDIU DE AFACERI

• Nr. 5787A/02-03-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind munca fără 
formele legale în creştere continuă 
• Nr. 2245A/17-03-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind accesarea Fondului 
European de Adaptare la Globalizare
• Nr. 5793A/02-03-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind Europa şi forţa de 
muncă calificată – armonizarea legislaţiei naţionale cu 
cea comunitară în domeniul emigraţiei şi menţinerea în 
ţară a specialiştilor calificaţi din domenii deficitare în 
România
• Nr. 7615A/25-10-2011, Nr. 7749A/07-11-2011 - Către 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind 
accidentele la locul de muncă 
• Nr. 8965A/10-05-2012 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind locurile de muncă 
libere nedeclarate
• Nr. 9148A/11-09-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind un nou sistem de salarizare a personalului 
medical
• Nr. 7270A/19-09-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind un împrumut 

acordat de Banca Mondială ce are în vedere sprijinirea 
implementării Strategiei privind reforma sistemului în 
domeniul asistenţei sociale  
• Nr. 4875A/24-11-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind abandonul copiilor 
nou-născuţi 
• Nr. 4876A/24-11-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 
privind situaţia orfelinatelor din România
• Nr. 7614A/25-10-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind măsuri realiste 
pentru redresarea unui sistem de asistenţă socială prost 
direcţionat
• Nr. 7994A/28-11-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind încadrarea în 
muncă a persoanelor adulte cu dizabilităţi
• Nr. 5786A/02-03-2011 - Către Secretariatul General al 
Guvernului privind noul proiect de modificare a legii 
adopţiilor 
• Nr. 8928A/26-04-2012 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind situaţia copiilor 
dispăruţi de acasă

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 2395A/30-03-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind reconversia 
profesională ca instrument de reducere a nivelului de 
şomaj 
• Nr. 317A/30-09-2009 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice şi Ministerul Sănătăţii privind întârzierile în 
decontarea către angajator a plăţii concediului medical 
făcute angajatului 

• Nr. 4792A/17-11-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind măsuri pentru 
gestionarea unui nou val de şomeri în jud. Prahova ca 
urmare a măsurilor de concediere colectivă întreprinse 
la nivelul judeţului 
• Nr. 3242A/08-06-2010 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind situaţia angajaţilor din sectorul silvic 
în condiţiile noilor măsuri anticriză
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PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE

• Nr. BP 532/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 53/2001 privind codul muncii. 
Proiectul vizează introducerea indicatorilor de 
performanță în activitatea profesională a angajaților.
• Nr. BP 531/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 202/2006 privind organizarea și 
funcționarea ANOFM. Am propus crearea unei baze de 
date la nivel național cu toate locurile de muncă 
existente la un moment dat și actualizarea săptămânală a 
acesteia.
• Nr. BP 484/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 134 din Legea 53/2001 privind 
codul muncii. Prin acest proiect am propus 
obligativitatea acordării unei pauze de masă. 
• Nr. BP 489/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 53/2001 privind codul muncii. Prin 
acest proiect am propus obigativitatea ca orice companie 
cu peste 100 de angajați, companiile de producție și cele 
care presupun lucrul în medii toxice să pună la dispoziția 
angajaților săi cantine, săli de mese sau chicinete pentru 
servirea mesei, în timpul pauzei de masă, în condiții de 
igienă și sănătate. 

• Nr. PL 164/2009 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor, modificată şi completată. Are 
drept scop eliminarea privilegiilor în modul de calcul al 
pensiilor parlamentarilor, baza de calcul a acestora 
propusă fiind doar indemnizaţia, fără niciun alt spor.
• Nr. PL 179/2010 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată. Prevede 
eliminarea posibilităţii cumulului pensiei cu 
indemnizaţia de parlamentar, urmând ca aceasta să poată 
fi cumulată numai cu alte categorii de venituri, altele 
decât pensia.
• Nr. PL 630/2009 - Proiect de Lege pentru stabilirea 
parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul 
asistenţei sociale. Propunerea vizează finanţarea în 
proporţie de 80% din valoarea proiectelor de către 
instituţiile statului, restul de 20% urmând a fi asigurat de 
biserici. De asemenea, se urmărește construcţia de noi 
aşezăminte sociale pe lângă biserici şi încheierea de 
protocoale între biserici şi ministerele implicate în 
activităţile sociale.

Pe durata întregului mandat, una dintre principalele preocupări ale mele a fost legată de fiscalitate și 
dezvoltarea mediului de afaceri. În acest sens, am adresat întrebări și interpelări Guvernului vizavi de 
problema radierilor masive de firme și a creșterii evaziunii fiscale. Am cerut realizarea de evaluări privind 
impactul creșterii TVA și a cotei unice asupra economiei, din punct de vedere al inflației, precum și 
impactul aplicării impozitului forfetar. Am solicitat aplicarea de măsuri în sensul reducerii inflației pentru 
anul 2011 și am ridicat problema sporirii fiscalizării pe piața băuturilor alcoolice. 
În ceea ce privește inițiativele legislative, în sensul reducerii evaziunii fiscale am propus reglementări la 
emiterea bonului fiscal, dar am propus și reducerea de TVA pentru produsele bio, cu efect atât asupra 
creșterii industriei bio, cât și în vederea facilitării accesului cetățenilor cu venituri mai scăzute la acest tip 
de produse.

PENTRU ECONOMIE, FISCALITATE ŞI MEDIU DE AFACERI

• Nr. 5787A/02-03-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind munca fără 
formele legale în creştere continuă 
• Nr. 2245A/17-03-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind accesarea Fondului 
European de Adaptare la Globalizare
• Nr. 5793A/02-03-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind Europa şi forţa de 
muncă calificată – armonizarea legislaţiei naţionale cu 
cea comunitară în domeniul emigraţiei şi menţinerea în 
ţară a specialiştilor calificaţi din domenii deficitare în 
România
• Nr. 7615A/25-10-2011, Nr. 7749A/07-11-2011 - Către 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind 
accidentele la locul de muncă 
• Nr. 8965A/10-05-2012 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind locurile de muncă 
libere nedeclarate
• Nr. 9148A/11-09-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind un nou sistem de salarizare a personalului 
medical
• Nr. 7270A/19-09-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind un împrumut 

acordat de Banca Mondială ce are în vedere sprijinirea 
implementării Strategiei privind reforma sistemului în 
domeniul asistenţei sociale  
• Nr. 4875A/24-11-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind abandonul copiilor 
nou-născuţi 
• Nr. 4876A/24-11-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 
privind situaţia orfelinatelor din România
• Nr. 7614A/25-10-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind măsuri realiste 
pentru redresarea unui sistem de asistenţă socială prost 
direcţionat
• Nr. 7994A/28-11-2011 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind încadrarea în 
muncă a persoanelor adulte cu dizabilităţi
• Nr. 5786A/02-03-2011 - Către Secretariatul General al 
Guvernului privind noul proiect de modificare a legii 
adopţiilor 
• Nr. 8928A/26-04-2012 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind situaţia copiilor 
dispăruţi de acasă

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 2395A/30-03-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind reconversia 
profesională ca instrument de reducere a nivelului de 
şomaj 
• Nr. 317A/30-09-2009 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice şi Ministerul Sănătăţii privind întârzierile în 
decontarea către angajator a plăţii concediului medical 
făcute angajatului 

• Nr. 4792A/17-11-2010 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale privind măsuri pentru 
gestionarea unui nou val de şomeri în jud. Prahova ca 
urmare a măsurilor de concediere colectivă întreprinse 
la nivelul judeţului 
• Nr. 3242A/08-06-2010 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind situaţia angajaţilor din sectorul silvic 
în condiţiile noilor măsuri anticriză
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PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE

• Nr. BP 488/2012 - Proiect legislativ pentru modificarea 
art. 8 din Legea 64/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația 
agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale. Proiectul introduce obligativitatea 
pentru comercianţi de a adiţiona textul afişat în locuri 
vizibile, cu precizarea că aceştia sunt obligaţi să emită 
bonul fiscal la efectuarea tranzacţiei.
• Nr. BP 536/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art. 56 din Legea nr. 
571/2003, privind Codul Fiscal. Prin acest proiect am 
propus acordarea de deductibilități de la plata 
impozitului pe venit în sumă procentuală pentru 
contribuabilii la fondurile de garantare a pensiilor 
private, astfel încât economisirea în acest sistem să fie 
încurajată și în funcție de posibilitățile de economisire 
ale fiecăruia.

• Nr. BP 402/2012 – Proiect legislativ privind 
modificarea și completarea art. 140 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. Prin acest proiect am 
propus reducerea la 5% a TVA pentru produsele 
alimentare bio.
• Nr. BP 535/2012 - Proiect legislativ privind 
modificarea și completarea art. 140 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. Prin acest proiect am 
propus reducerea la 10% a TVA pentru produsele 
nealimentare bio.
• Nr. BP 407/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea articolelor 42, 681, 70 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Prin acest proiect am propus 
renunțarea la impozitarea pensiilor de urmaș pentru 
copiii minori. 

• Nr. 1150A/10-09-2009 - Către Ministerul Economiei şi 
Ministerul Finanţelor Publice privind măsuri pentru 
încurajarea consumului în a doua jumătate a anului 
2009, fără a genera dezechilibre care să adâncească 
deficitul de cont curent al României
• Nr. 681B/22-09-2009 - Către Ministerul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri privind creşterea nejustificată a preţurilor la 
alimente în marile lanţuri de magazine
• Nr. 6682A/18-05-2011 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind mutarea 
producţiei de autoturisme Dacia-Renault în Maroc
• Nr. 6680A/18-05-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind Programul de Cooperare Elveţiano – 
Român și identificarea de proiecte în vederea obţinerii 
de finanţare
• Nr. 6732A/25-05-2011 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind resursele 
regenerabile și normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a legii care stabileşte sistemul de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile 
• Nr. 7617A/25-10-2011 - Către Autoritatea Naţională 

de Reglementare în domeniul Energiei privind 
problemele apărute ca urmare a emiterii unui număr 
mare de avize pentru proiecte eoliene 
• Nr. 7987A/28-11-2011 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind măsuri pentru 
revigorarea sectorului imobiliar în 2012
• Nr. 7990A/28-11-2011 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri referitor la planul 
pentru 2011 elaborat de Guvernul României cu prilejul 
Zilei Internaţionale pentru Eradicarea Sărăciei
• Nr. 8932A/26-04-2012 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind exportul de 
produse ecologice în SUA
• Nr. 8961A/10-05-2012 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind medierea de 
credite
• Nr. 8971A/10-05-2012 - Către Autoritatea Naţională 
de Reglementare în domeniul Energiei privind importul 
de gaze
• Nr. 6243A/05-04-2011 – Către Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorului – stoparea creşterii 
preţului carburanţilor.

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 555A/05-05-2009 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind evaluarea efectelor aplicării impozitului 
forfetar
• Nr. 724A/25-05-2009 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind modificările aduse Codului fiscal şi 
Codului de procedură fiscală cu privire la deducerea 
cheltuielilor şi a TVA pentru autoturisme 
• Nr. 2849A/06-05-2010 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind evaluarea impactului creşterii TVA şi a 
cotei unice asupra economiei din punct de vedere al 
inflaţiei, consumului şi al creşterii evaziunii fiscale
• Nr. 4795A/17-11-2010 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind problema 
reducerii numărului de societăţi comerciale și 

prevenirea radierilor masive de firme
• Nr. 5785A/02-03-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind reducerea inflaţiei în anul 2011 
• Nr. 6245A/05-04-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind problema nefiscalizării vinului din piaţă
• Nr. 6739A/25-05-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind problemele de fiscalitate pe piaţa 
băuturilor alcoolice
• Nr. 6740A/25-05-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind taxarea inversă 
• Nr. 8970A/10-05-2012 și 9145A/11-09-2012 - 
Întrebări adresate Ministerului Finanţelor Publice 
privind reducerea evaziunii fiscale

Fără doar și poate, sistemul sanitar românesc comportă multe deficiențe care trebuie soluționate în vederea 
asigurării unor servicii sigure și de calitate. Dincolo de reforma legislativă de care are nevoie sistemul 
nostru sanitar, buna lui funcționare depinde în mare măsură și de alocările bugetare care se fac în această 
direcție. Păstrând această idee, am inițiat proiecte de lege care vizează decontări de cheltuieli aferente 
drepturilor de personal, dar și dezvoltarea infrastructurii sanitare prin redirecționarea de bani provenind din 
Fondul pentru Mediu.
În același timp, am solicitat Guvernului punerea la dispoziție de date privind pericolul la care sunt expuși 
cetățenii români ca urmare a utilizării de medicamente contrafăcute, dar și asupra efectelor economice pe 
care le produce aplicarea taxei clawback. În mod particular, am tras la răspundere reprezentanții 
Ministerului Sănătății de fiecare dată când au existat probleme în managementul și asigurarea necesarului 
de medicamente și vaccinuri pentru locuitorii din Prahova și din municipiul Ploiești. 

P E N T R U  S Ă N Ă TAT E
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PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE

• Nr. BP 488/2012 - Proiect legislativ pentru modificarea 
art. 8 din Legea 64/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația 
agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale. Proiectul introduce obligativitatea 
pentru comercianţi de a adiţiona textul afişat în locuri 
vizibile, cu precizarea că aceştia sunt obligaţi să emită 
bonul fiscal la efectuarea tranzacţiei.
• Nr. BP 536/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea art. 56 din Legea nr. 
571/2003, privind Codul Fiscal. Prin acest proiect am 
propus acordarea de deductibilități de la plata 
impozitului pe venit în sumă procentuală pentru 
contribuabilii la fondurile de garantare a pensiilor 
private, astfel încât economisirea în acest sistem să fie 
încurajată și în funcție de posibilitățile de economisire 
ale fiecăruia.

• Nr. BP 402/2012 – Proiect legislativ privind 
modificarea și completarea art. 140 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. Prin acest proiect am 
propus reducerea la 5% a TVA pentru produsele 
alimentare bio.
• Nr. BP 535/2012 - Proiect legislativ privind 
modificarea și completarea art. 140 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. Prin acest proiect am 
propus reducerea la 10% a TVA pentru produsele 
nealimentare bio.
• Nr. BP 407/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea articolelor 42, 681, 70 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Prin acest proiect am propus 
renunțarea la impozitarea pensiilor de urmaș pentru 
copiii minori. 

• Nr. 1150A/10-09-2009 - Către Ministerul Economiei şi 
Ministerul Finanţelor Publice privind măsuri pentru 
încurajarea consumului în a doua jumătate a anului 
2009, fără a genera dezechilibre care să adâncească 
deficitul de cont curent al României
• Nr. 681B/22-09-2009 - Către Ministerul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri privind creşterea nejustificată a preţurilor la 
alimente în marile lanţuri de magazine
• Nr. 6682A/18-05-2011 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind mutarea 
producţiei de autoturisme Dacia-Renault în Maroc
• Nr. 6680A/18-05-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind Programul de Cooperare Elveţiano – 
Român și identificarea de proiecte în vederea obţinerii 
de finanţare
• Nr. 6732A/25-05-2011 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind resursele 
regenerabile și normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a legii care stabileşte sistemul de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile 
• Nr. 7617A/25-10-2011 - Către Autoritatea Naţională 

de Reglementare în domeniul Energiei privind 
problemele apărute ca urmare a emiterii unui număr 
mare de avize pentru proiecte eoliene 
• Nr. 7987A/28-11-2011 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind măsuri pentru 
revigorarea sectorului imobiliar în 2012
• Nr. 7990A/28-11-2011 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri referitor la planul 
pentru 2011 elaborat de Guvernul României cu prilejul 
Zilei Internaţionale pentru Eradicarea Sărăciei
• Nr. 8932A/26-04-2012 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind exportul de 
produse ecologice în SUA
• Nr. 8961A/10-05-2012 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind medierea de 
credite
• Nr. 8971A/10-05-2012 - Către Autoritatea Naţională 
de Reglementare în domeniul Energiei privind importul 
de gaze
• Nr. 6243A/05-04-2011 – Către Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorului – stoparea creşterii 
preţului carburanţilor.

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 555A/05-05-2009 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind evaluarea efectelor aplicării impozitului 
forfetar
• Nr. 724A/25-05-2009 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind modificările aduse Codului fiscal şi 
Codului de procedură fiscală cu privire la deducerea 
cheltuielilor şi a TVA pentru autoturisme 
• Nr. 2849A/06-05-2010 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind evaluarea impactului creşterii TVA şi a 
cotei unice asupra economiei din punct de vedere al 
inflaţiei, consumului şi al creşterii evaziunii fiscale
• Nr. 4795A/17-11-2010 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind problema 
reducerii numărului de societăţi comerciale și 

prevenirea radierilor masive de firme
• Nr. 5785A/02-03-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind reducerea inflaţiei în anul 2011 
• Nr. 6245A/05-04-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind problema nefiscalizării vinului din piaţă
• Nr. 6739A/25-05-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind problemele de fiscalitate pe piaţa 
băuturilor alcoolice
• Nr. 6740A/25-05-2011 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind taxarea inversă 
• Nr. 8970A/10-05-2012 și 9145A/11-09-2012 - 
Întrebări adresate Ministerului Finanţelor Publice 
privind reducerea evaziunii fiscale

Fără doar și poate, sistemul sanitar românesc comportă multe deficiențe care trebuie soluționate în vederea 
asigurării unor servicii sigure și de calitate. Dincolo de reforma legislativă de care are nevoie sistemul 
nostru sanitar, buna lui funcționare depinde în mare măsură și de alocările bugetare care se fac în această 
direcție. Păstrând această idee, am inițiat proiecte de lege care vizează decontări de cheltuieli aferente 
drepturilor de personal, dar și dezvoltarea infrastructurii sanitare prin redirecționarea de bani provenind din 
Fondul pentru Mediu.
În același timp, am solicitat Guvernului punerea la dispoziție de date privind pericolul la care sunt expuși 
cetățenii români ca urmare a utilizării de medicamente contrafăcute, dar și asupra efectelor economice pe 
care le produce aplicarea taxei clawback. În mod particular, am tras la răspundere reprezentanții 
Ministerului Sănătății de fiecare dată când au existat probleme în managementul și asigurarea necesarului 
de medicamente și vaccinuri pentru locuitorii din Prahova și din municipiul Ploiești. 

P E N T R U  S Ă N Ă TAT E
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PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

• Nr. PL 703/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea 
art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. Proiectul vizează exceptarea 
spitalelor de boli cronice în privinţa cheltuielilor 
aferente drepturilor de personal, în sensul că în cazul 
acestora aceste cheltuieli reprezintă 70% din totalitatea 
veniturilor realizate, spre deosebire de restul, în cazul 
cărora acestea reprezintă 70% din sumele decontate de 
casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile 
furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie.

• Nr. BP 339/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 
nr.196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru 
mediu, cu modificările și completările ulterioare. Prin 
acest proiect am urmărit modificarea modului de 
distribuţie a veniturilor încasate de Administraţia 
Fondului pentru Mediu, în vederea unei mai bune şi 
eficiente utilizări a acestora. Astfel, o parte din aceste 
venituri distribuite ar trebui să fie investite, în funcţie de 
necesitate, în infrastructura sistemului sanitar din zona 
respectivă.

• Nr. 8962A/10-05-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind efectele taxei de clawback 
• Nr. 8963A/10-05-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind donarea de organe în România 
• Nr. 8964A/10-05-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind pericolul răspândirii virusului de rujeolă
• Nr. 8966A/10-05-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind acreditarea obligatorie a spitalelor

• Nr. 9141A/11-09-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind problema creşterii numărului victimelor înţepate 
de căpuşe
• Nr. 9143A/11-09-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind Institutul Ioan Cantacuzino 

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 4794A/17-11-2010, Nr. 4877A/24-11-2010 - Către 
Ministerul Sănătăţii privind necesarul dozelor de vaccin 
antigripal în jud. Prahova
• Nr. 5046A/08-12-2010 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind tratamentul pentru bolnavii infectaţi cu virusul 
HIV din jud. Prahova
• Nr. 5252A/15-12-2010 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind bolile cardiovasculare 
• Nr. 4874A/24-11-2010 și Nr. 7993A/28-11-2011 - 
Către Ministerul Sănătăţii privind mortalitatea infantilă 
în România 
• Nr. 5352A/22-12-2010 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind pericolul medicamentelor contrafăcute în 
România
• Nr. 6678A/18-05-2011 - Către Secretariatul General al 
Guvernului privind procedeul de distribuire a 
tratamentului oncologic injectabil 
• Nr. 6738A/25-05-2011 – Către Ministerul Sănătăţii 
privind prevenirea şi diagnosticarea la timp a 
tuberculozei

• Nr. 7275A/19-09-2011 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind noua suplimentare de buget pentru Ministerul 
Sănătăţii
• Nr. 4873A/24-11-2010 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind nivelul redus al donărilor de sânge pentru 
bolnavi
• Nr. 7616A/25-10-2011 - Către Casa Naţională a 
Asigurărilor de Sănătate privind accesul pacienţilor la 
medicamente
• Nr. 7744A/07-11-2011 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind calitatea serviciilor medicale de stat 
• Nr. 7992A/28-11-2011 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind lipsa vaccinului pentavalent în Prahova 
• Nr. 8927A/26-04-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind vaccinul antigripal
• Nr. 8960A/10-05-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind numărul ridicat de cazuri de infecţii respiratorii 
acute

Problemele existente în domeniul justiției au efecte atât la nivel de individ, atunci când vorbim despre mica 
șpagă sau de marea corupție, dar ele se răsfrâng și la nivel extern, de țară, atunci când vrem să facem parte 
dintr-o Comunitate Europeană unită vamal și fiscal. 
Am solicitat Ministerului Justiției răspunsuri clare în ce privește credibilitatea și eficiența reformelor 
anticorupţie și situația proceselor pierdute de țara noastră la CEDO, împreună cu costurile care au rezultat 
de aici. De asemenea, am susținut proiecte de lege în vederea reglementării prevederilor juridice în materie 
de cooperare internaţională penală sau crearea unui mijloc de control în ceea ce priveşte toate declaraţiile 
date de o persoană, în cadrul unui proces penal.

P E N T R U  J U S T I Ţ I E

PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

• Nr. PL 54/2011 - Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.508 din 17 
noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism. Scopul proiectului este crearea unui mijloc 
de control în ceea ce priveşte toate declaraţiile date, în 
cadrul unui proces penal, întrucât suportul tehnic pe care 
a fost înregistrată declaraţia audio şi video se ataşează 
declaraţiei olografe care trebuie să fie în concordanţă cu 
declaraţia făcută verbal de persoana audiată.

• Nr. PL 496/2010 - Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală. Prin propunerea legislativă se autorizează 
interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau a 
comunicărilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc 
electronic de comunicare în cazul infracţiunilor de trafic 
de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de 
terorism, spălare a banilor, falsificare de monede sau 
alte valori sau în cazul altor infracţiuni cu consecinţe 
deosebit de grave ori al infracţiunilor care se săvârşesc 
prin mijloace electronice.
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PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

• Nr. PL 703/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea 
art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. Proiectul vizează exceptarea 
spitalelor de boli cronice în privinţa cheltuielilor 
aferente drepturilor de personal, în sensul că în cazul 
acestora aceste cheltuieli reprezintă 70% din totalitatea 
veniturilor realizate, spre deosebire de restul, în cazul 
cărora acestea reprezintă 70% din sumele decontate de 
casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile 
furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie.

• Nr. BP 339/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 
nr.196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru 
mediu, cu modificările și completările ulterioare. Prin 
acest proiect am urmărit modificarea modului de 
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Fondului pentru Mediu, în vederea unei mai bune şi 
eficiente utilizări a acestora. Astfel, o parte din aceste 
venituri distribuite ar trebui să fie investite, în funcţie de 
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respectivă.

• Nr. 8962A/10-05-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
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• Nr. 8963A/10-05-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
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de căpuşe
• Nr. 9143A/11-09-2012 - Către Ministerul Sănătăţii 
privind Institutul Ioan Cantacuzino 

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 4794A/17-11-2010, Nr. 4877A/24-11-2010 - Către 
Ministerul Sănătăţii privind necesarul dozelor de vaccin 
antigripal în jud. Prahova
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privind bolile cardiovasculare 
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privind numărul ridicat de cazuri de infecţii respiratorii 
acute
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șpagă sau de marea corupție, dar ele se răsfrâng și la nivel extern, de țară, atunci când vrem să facem parte 
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Am solicitat Ministerului Justiției răspunsuri clare în ce privește credibilitatea și eficiența reformelor 
anticorupţie și situația proceselor pierdute de țara noastră la CEDO, împreună cu costurile care au rezultat 
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de cooperare internaţională penală sau crearea unui mijloc de control în ceea ce priveşte toate declaraţiile 
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P E N T R U  J U S T I Ţ I E

PROIECTE DE LEGE INIȚIATE
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Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism. Scopul proiectului este crearea unui mijloc 
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prin mijloace electronice.
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• Nr. PL 793/2010 - Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.302 din 28 iunie 
2004 privind cooperarea judiciară internaţională în 
materie penală. Prin această propunere legislativă se 
reglementează prevederile juridice în materia cooperării 

internaţionale penale şi se urmăreşte stabilirea unor 
proceduri astfel încât, odată cu aderarea României la 
Uniunea Europeană, pentru o infracţiune săvârşită în 
comunitate, suspectul să fie cercetat şi judecat o singură 
dată.

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 5783A/02-03-2011 - Către Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti privind măsurile concrete ce se 
intenţionează a fi întreprinse pentru asigurarea 
credibilităţii, eficienţei şi dezvoltării durabile a 
reformelor anticorupţie

• Nr. 7278A/19-09-2011 - Către Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti privind confiscarea extinsă
• Nr. 8925A/26-04-2012 - Către Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti privind procesele pierdute de 
România la CEDO

prin decizie dată de Consiliile Judeţene, respectiv 
CGMB, consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor, 
pentru a simplifica procesul de alocare de fonduri, 
diminuând dependenţa faţă de un sistem centralizat şi 
venind în sprijinul proprietarilor cu venituri limitate.
• Nr. PL 742/2010 - Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 
2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997–Am creat posibilitatea pentru 
comisia locală de fond funciar să dispună în vederea 
reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea 
persoanelor îndreptăţite şi de terenuri extravilane din 
domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
respective. 
• Nr. PL 157/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 
octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu completările și modificările ulterioare. 
Scopul este obligarea autorităţilor publice de a instala în 
circumscripţiile acestora aviziere de informare pe care 
să fie afişate comunicările administraţiei 
guvernamentale privind deciziile şi măsurile luate în 
şedinţele de Guvern, aviziere care vor fi amplasate în 
faţa tuturor instituţiilor publice precum primării, secţii 
de poliţie, şcoli, spitale etc.

• Nr. PL 740/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 - Am 
propus modificarea şi completarea Legii în vederea 
soluţionării problemelor de ordin administrativ şi 
financiar cu care se confruntă autorităţile administraţiei 
publice locale.
• Nr. BP 487/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării construcţiilor – Proiectul prevede 
introducerea răspunderii penale la dărâmarea fără 
autorizație a zidurilor de rezistență ale clădirilor
• Nr. PL 322/2010 – Propunere legislativă pentru 
ratificarea Convenției multilaterale asupra evitării 
dublei taxări în privința drepturilor de autor, cu model de 
acord bilateral și protocolul adițional, adoptată la 
Madrid, Spania, 13 decembrie 1979, de către Statele 
Membre ale UNESCO.
• Nr. PL 362/2011 – Proiect de lege pentru modificarea 
și completarea ordonanței Guvernului nr. 20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcțiilor existente, republicată în 2007. 
• Nr. PL 742/2010 – Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea Legii nr. 1 din 11 ianuarie 
2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 și 
ale legii nr. 169/1997

PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

• Nr. PL 362/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente, republicată în 2007.Am propus 
alocarea fondurilor pentru realizarea expertizării tehnice

În urma audiențelor susținute în Colegiul pe care îl reprezint, au rezultat o serie de teme de interes pentru 
ploieșteni, atât particulare, aici fiind vorba de puneri în posesie ca urmare a unor retrocedări de proprietăți 
sau posibilitatea alocării de fonduri de la bugetul local pentru realizarea expertizării tehnice a clădirilor de 
locuințe, dar și chestiuni cu impact la nivelul întregului oraș sau la nivel județean, cu efect asupra creării de 
locuri de muncă, precum construcţia autostrăzii Bucureşti – Ploieşti, reabilitarea șoselei de centură, măsuri 
pentru reducerea efectelor disponibilizărilor colective, ecologizarea batalelor de reziduuri petroliere din 
Prahova sau construirea unui aeroport internaţional în zona oraşului Ploieşti. 
În acest sens, am acționat prin depunerea de proiecte legislative și prin adresarea mai multor întrebări și 
interpelări reprezentanților guvernamentali pentru urgentarea anumitor proceduri și pentru înscrierea pe 
agenda publică a unor obiective de interes pentru Municipiul Ploiești și locuitorii săi.

PENTRU PLOIEŞTI ŞI JUDEŢUL PRAHOVA – 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 478A/21-04-2009 - Către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii privind problema 
reabilitării Şoselei de Centură a Ploieştiului
• Nr. 433B/19-05-2009 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională 
pentru Ocupare şi Formare Profesională privind măsuri 

pentru reducerea efectelor disponibilizării colective a 
salariaţilor societăţii Mefin Sinaia
• Nr. 1848A/17-02-2010 - Către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii privind construirea 
unui aeroport internaţional care să deservească 
Bucureştiul în zona oraşului Ploieşti
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• Nr. PL 793/2010 - Propunere legislativă privind 
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materie penală. Prin această propunere legislativă se 
reglementează prevederile juridice în materia cooperării 

internaţionale penale şi se urmăreşte stabilirea unor 
proceduri astfel încât, odată cu aderarea României la 
Uniunea Europeană, pentru o infracţiune săvârşită în 
comunitate, suspectul să fie cercetat şi judecat o singură 
dată.

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 5783A/02-03-2011 - Către Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti privind măsurile concrete ce se 
intenţionează a fi întreprinse pentru asigurarea 
credibilităţii, eficienţei şi dezvoltării durabile a 
reformelor anticorupţie

• Nr. 7278A/19-09-2011 - Către Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti privind confiscarea extinsă
• Nr. 8925A/26-04-2012 - Către Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti privind procesele pierdute de 
România la CEDO

prin decizie dată de Consiliile Judeţene, respectiv 
CGMB, consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor, 
pentru a simplifica procesul de alocare de fonduri, 
diminuând dependenţa faţă de un sistem centralizat şi 
venind în sprijinul proprietarilor cu venituri limitate.
• Nr. PL 742/2010 - Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 
2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997–Am creat posibilitatea pentru 
comisia locală de fond funciar să dispună în vederea 
reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea 
persoanelor îndreptăţite şi de terenuri extravilane din 
domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
respective. 
• Nr. PL 157/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 
octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu completările și modificările ulterioare. 
Scopul este obligarea autorităţilor publice de a instala în 
circumscripţiile acestora aviziere de informare pe care 
să fie afişate comunicările administraţiei 
guvernamentale privind deciziile şi măsurile luate în 
şedinţele de Guvern, aviziere care vor fi amplasate în 
faţa tuturor instituţiilor publice precum primării, secţii 
de poliţie, şcoli, spitale etc.

• Nr. PL 740/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 - Am 
propus modificarea şi completarea Legii în vederea 
soluţionării problemelor de ordin administrativ şi 
financiar cu care se confruntă autorităţile administraţiei 
publice locale.
• Nr. BP 487/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării construcţiilor – Proiectul prevede 
introducerea răspunderii penale la dărâmarea fără 
autorizație a zidurilor de rezistență ale clădirilor
• Nr. PL 322/2010 – Propunere legislativă pentru 
ratificarea Convenției multilaterale asupra evitării 
dublei taxări în privința drepturilor de autor, cu model de 
acord bilateral și protocolul adițional, adoptată la 
Madrid, Spania, 13 decembrie 1979, de către Statele 
Membre ale UNESCO.
• Nr. PL 362/2011 – Proiect de lege pentru modificarea 
și completarea ordonanței Guvernului nr. 20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcțiilor existente, republicată în 2007. 
• Nr. PL 742/2010 – Propunere legislativă privind 
modificarea și completarea Legii nr. 1 din 11 ianuarie 
2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 și 
ale legii nr. 169/1997

PROIECTE DE LEGE INIȚIATE

• Nr. PL 362/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente, republicată în 2007.Am propus 
alocarea fondurilor pentru realizarea expertizării tehnice

În urma audiențelor susținute în Colegiul pe care îl reprezint, au rezultat o serie de teme de interes pentru 
ploieșteni, atât particulare, aici fiind vorba de puneri în posesie ca urmare a unor retrocedări de proprietăți 
sau posibilitatea alocării de fonduri de la bugetul local pentru realizarea expertizării tehnice a clădirilor de 
locuințe, dar și chestiuni cu impact la nivelul întregului oraș sau la nivel județean, cu efect asupra creării de 
locuri de muncă, precum construcţia autostrăzii Bucureşti – Ploieşti, reabilitarea șoselei de centură, măsuri 
pentru reducerea efectelor disponibilizărilor colective, ecologizarea batalelor de reziduuri petroliere din 
Prahova sau construirea unui aeroport internaţional în zona oraşului Ploieşti. 
În acest sens, am acționat prin depunerea de proiecte legislative și prin adresarea mai multor întrebări și 
interpelări reprezentanților guvernamentali pentru urgentarea anumitor proceduri și pentru înscrierea pe 
agenda publică a unor obiective de interes pentru Municipiul Ploiești și locuitorii săi.

PENTRU PLOIEŞTI ŞI JUDEŢUL PRAHOVA – 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 478A/21-04-2009 - Către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii privind problema 
reabilitării Şoselei de Centură a Ploieştiului
• Nr. 433B/19-05-2009 - Către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională 
pentru Ocupare şi Formare Profesională privind măsuri 

pentru reducerea efectelor disponibilizării colective a 
salariaţilor societăţii Mefin Sinaia
• Nr. 1848A/17-02-2010 - Către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii privind construirea 
unui aeroport internaţional care să deservească 
Bucureştiul în zona oraşului Ploieşti
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• Nr. 1964A/24-02-2010 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind ecologizarea batalelor de reziduuri 
petroliere din județul Prahova
• Nr. 2246A/17-03-2010 - Către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la stadiul 
lucrărilor privind construirea tronsonului de autostradă 
Ploieşti-Buzău-Focşani, parte a coridorului IX 
Pan-European
• Nr. 3243A/08-06-2010 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind întârzieri în evaluarea proiectelor 
pentru instalarea unui sistem de panouri solare la două 
spitale ploieştene 
• Nr. 3596A/29-06-2010 - Către Ministerul Justiţiei 
privind reabilitarea clădirii Tribunalului Ploieşti
• Nr. 4352A/12-10-2010, Nr. 4353A/12-10-2010, Nr. 
4354A/12-10-2010, Nr. 4419A/20-10-2010, nr. 
4420A/20-10-2010 - Către Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor privind aplicarea legii în cazul 
mai multor cetăţeni din judeţul Prahova ce au fost în 
audienţă şi cărora li s-a reconstituit dreptul de 
proprietate asupra unor terenuri în baza prevederilor 
Legii 18/1991 şi pentru care procedurile sunt cu mult 
întârziate.
• Nr. 5250A/15-12-2010 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind demersurile întreprinse de statul român, 
stadiul negocierilor şi când se anticipează recuperarea 
datoriilor rafinăriei Petromidia.
• Nr. 5351A/22-12-2010 - Către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii privind construcţia 
autostrăzii Bucureşti – Ploieşti
• Nr. 5353A/22-12-2010 - Către Secretariatul General al 
Guvernului privind podul nefinalizat de la Măgureni
• Nr. 5354A/22-12-2010 - Către premierul României cu 
privire la nemulţumirile locuitorilor comunei Măgureni, 
ca urmare a defrişărilor din zonă şi a transformării 
dealului din comună în carieră 
• Nr. 6241A/05-04-2011 - Către Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti privind Curtea de Apel Ploieşti 
• Nr. 7623A/25-10-2011 - Către Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului privind problema poluării 
oraşului Ploieşti
• Nr. 8933A/26-04-2012 - Către Ministerul Justiţiei 
privind numărul de dosare ce îi revine unui judecător în 
jud.Prahova
• Nr. 9140A/11-09-2012 - Către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului privind consolidarea clădirilor 
unităţilor de învăţământ din Ploieşti 
• Nr. 356B/19-05-2009 - Către Ministerul Administraţiei 
şi Internelor privind combaterea fenomenului 
infracţional asupra proprietăţii private
• Nr. 4793A/17-11-2010 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind proiectul 
"Observatorul Preţurilor"
• Nr. 5794A/02-03-2011 - Către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici privind gradul de profesionalism 
al funcţionarilor publici 
• Nr. 6244A/05-04-2011 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor cu privire la problemele 
interne ale Ministerului 
• Nr. 7991A/28-11-2011 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor cu privire la corupţia în 
rândul angajaţilor MAI 
• Nr. 373B/19-05-2009 - Către Ministerul Mediului 
privind extinderea spaţiilor verzi 
• Nr. 432B/19-05-2009 - Către Ministerul Mediului 
privind proiectul de extindere a rampei ecologice 
Băneşti (judeţul Prahova) 
• Nr. 5047A/08-12-2010 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind problema reciclării 
• Nr. 5782A/02-03-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind realizarea hărţilor de zgomot pentru 
oraşele având o populaţie ce depăşeşte 100.000 de 
locuitori 
• Nr. 5788A/02-03-2011 - Către Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului privind valoarea de şase ori 
mai mare a poluării în Ploieşti 

• Nr. 6633A/16-05-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind Carta Verde şi protejarea pădurilor din 
România
• Nr. 6675A/18-05-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind selectarea colectivă de deşeurilor 
• Nr. 9142A/11-09-2012 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind separatoarele de 

sens pentru reducerea numărului de accidente rutiere pe 
segmentul de drum din DN1 către Judeţul Prahova
• Nr. 6679A/18-05-2011 - Către Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor cu privire la situaţia 
imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 
decembrie 1989 

PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE

• Nr. PL 234/2009 - Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune. 
Prin proiect sunt propuse măsuri pentru depolitizarea şi 
profesionalizarea conducerii instituţiillor, eliminarea 
conflictului de interese la nivelul conducerii celor două 
societăţi şi creşterea transparenţei activităţii consiliilor 
de administraţie.
• Nr. PL 769/2010 - Proiect de Lege privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial. Propune identificarea şi 
conservarea manifestărilor de viaţă culturală tradiţională 
a comunităţilor, prin elaborarea de strategii şi programe 
de salvgardare a elementelor patrimoniului cultural 
imaterial şi stabilirea de criterii de identificare şi 
evaluare, standarde şi metodologii de conservare, 
precum şi mijloace de promovare a elementelor 
patrimoniului cultural imaterial.
• Nr. PL 771/2011 - Proiect de Lege privind instituirea 
zilei limbii române. Se propune proclamarea zilei de 31 

august Ziua Limbii Române, ce va fi marcată de 
autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv reprezentanţe 
diplomatice şi institute culturale ale României şi 
instituţiile româneşti din străinătate prin organizarea de 
programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter 
evocator sau ştiinţific, consacrate limbii române.
• Nr. PL 216/2011 - Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.148/2000, privind 
publicitatea. 
• Nr. PL 336/2011 - Proiect de Lege privind introducerea 
votului prin corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi 
în străinătate. Votul prin corespondenţă al cetăţenilor 
români aflaţi în străinătate asigură în mod efectiv acces 
egal la procesul electoral, are cost zero pentru cetăţenii 
români din străinătate, iar timpul care trebuie dedicat 
procesului electoral e comparabil cu cel din ţară.

P R O B L E M AT I C I  G E N E R A L E :  

politică externă, mediu, agricultură, protecția consumatorului, cultură și patrimoniu
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• Nr. 1964A/24-02-2010 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind ecologizarea batalelor de reziduuri 
petroliere din județul Prahova
• Nr. 2246A/17-03-2010 - Către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la stadiul 
lucrărilor privind construirea tronsonului de autostradă 
Ploieşti-Buzău-Focşani, parte a coridorului IX 
Pan-European
• Nr. 3243A/08-06-2010 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind întârzieri în evaluarea proiectelor 
pentru instalarea unui sistem de panouri solare la două 
spitale ploieştene 
• Nr. 3596A/29-06-2010 - Către Ministerul Justiţiei 
privind reabilitarea clădirii Tribunalului Ploieşti
• Nr. 4352A/12-10-2010, Nr. 4353A/12-10-2010, Nr. 
4354A/12-10-2010, Nr. 4419A/20-10-2010, nr. 
4420A/20-10-2010 - Către Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor privind aplicarea legii în cazul 
mai multor cetăţeni din judeţul Prahova ce au fost în 
audienţă şi cărora li s-a reconstituit dreptul de 
proprietate asupra unor terenuri în baza prevederilor 
Legii 18/1991 şi pentru care procedurile sunt cu mult 
întârziate.
• Nr. 5250A/15-12-2010 - Către Ministerul Finanţelor 
Publice privind demersurile întreprinse de statul român, 
stadiul negocierilor şi când se anticipează recuperarea 
datoriilor rafinăriei Petromidia.
• Nr. 5351A/22-12-2010 - Către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii privind construcţia 
autostrăzii Bucureşti – Ploieşti
• Nr. 5353A/22-12-2010 - Către Secretariatul General al 
Guvernului privind podul nefinalizat de la Măgureni
• Nr. 5354A/22-12-2010 - Către premierul României cu 
privire la nemulţumirile locuitorilor comunei Măgureni, 
ca urmare a defrişărilor din zonă şi a transformării 
dealului din comună în carieră 
• Nr. 6241A/05-04-2011 - Către Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti privind Curtea de Apel Ploieşti 
• Nr. 7623A/25-10-2011 - Către Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului privind problema poluării 
oraşului Ploieşti
• Nr. 8933A/26-04-2012 - Către Ministerul Justiţiei 
privind numărul de dosare ce îi revine unui judecător în 
jud.Prahova
• Nr. 9140A/11-09-2012 - Către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului privind consolidarea clădirilor 
unităţilor de învăţământ din Ploieşti 
• Nr. 356B/19-05-2009 - Către Ministerul Administraţiei 
şi Internelor privind combaterea fenomenului 
infracţional asupra proprietăţii private
• Nr. 4793A/17-11-2010 - Către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri privind proiectul 
"Observatorul Preţurilor"
• Nr. 5794A/02-03-2011 - Către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici privind gradul de profesionalism 
al funcţionarilor publici 
• Nr. 6244A/05-04-2011 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor cu privire la problemele 
interne ale Ministerului 
• Nr. 7991A/28-11-2011 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor cu privire la corupţia în 
rândul angajaţilor MAI 
• Nr. 373B/19-05-2009 - Către Ministerul Mediului 
privind extinderea spaţiilor verzi 
• Nr. 432B/19-05-2009 - Către Ministerul Mediului 
privind proiectul de extindere a rampei ecologice 
Băneşti (judeţul Prahova) 
• Nr. 5047A/08-12-2010 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind problema reciclării 
• Nr. 5782A/02-03-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind realizarea hărţilor de zgomot pentru 
oraşele având o populaţie ce depăşeşte 100.000 de 
locuitori 
• Nr. 5788A/02-03-2011 - Către Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului privind valoarea de şase ori 
mai mare a poluării în Ploieşti 

• Nr. 6633A/16-05-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind Carta Verde şi protejarea pădurilor din 
România
• Nr. 6675A/18-05-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind selectarea colectivă de deşeurilor 
• Nr. 9142A/11-09-2012 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind separatoarele de 

sens pentru reducerea numărului de accidente rutiere pe 
segmentul de drum din DN1 către Judeţul Prahova
• Nr. 6679A/18-05-2011 - Către Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor cu privire la situaţia 
imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 
decembrie 1989 

PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE

• Nr. PL 234/2009 - Propunere legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune. 
Prin proiect sunt propuse măsuri pentru depolitizarea şi 
profesionalizarea conducerii instituţiillor, eliminarea 
conflictului de interese la nivelul conducerii celor două 
societăţi şi creşterea transparenţei activităţii consiliilor 
de administraţie.
• Nr. PL 769/2010 - Proiect de Lege privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial. Propune identificarea şi 
conservarea manifestărilor de viaţă culturală tradiţională 
a comunităţilor, prin elaborarea de strategii şi programe 
de salvgardare a elementelor patrimoniului cultural 
imaterial şi stabilirea de criterii de identificare şi 
evaluare, standarde şi metodologii de conservare, 
precum şi mijloace de promovare a elementelor 
patrimoniului cultural imaterial.
• Nr. PL 771/2011 - Proiect de Lege privind instituirea 
zilei limbii române. Se propune proclamarea zilei de 31 

august Ziua Limbii Române, ce va fi marcată de 
autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv reprezentanţe 
diplomatice şi institute culturale ale României şi 
instituţiile româneşti din străinătate prin organizarea de 
programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter 
evocator sau ştiinţific, consacrate limbii române.
• Nr. PL 216/2011 - Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.148/2000, privind 
publicitatea. 
• Nr. PL 336/2011 - Proiect de Lege privind introducerea 
votului prin corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi 
în străinătate. Votul prin corespondenţă al cetăţenilor 
români aflaţi în străinătate asigură în mod efectiv acces 
egal la procesul electoral, are cost zero pentru cetăţenii 
români din străinătate, iar timpul care trebuie dedicat 
procesului electoral e comparabil cu cel din ţară.
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• Nr. BP 399/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.132 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr.522 din data de 10 iulie 
2008 cu modificările și completările ulterioare. Prin 
această propunere legislativă se urmăreşte scutirea de 
impozit a salariilor clericilor care îşi desfăşoară 
activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, 
recunoscute potrivit legii.
• Nr. BP 340/2012 - Propunere legislativă pentru 
alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru 
modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale nr. 
215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali. Prin această iniţiativă legislativă am propus ca 
semnele electorale ale alianţelor şi uniunilor politice sau 
electorale să conţină semnele electorale ale fiecărui 
partid sau formaţiune politică ce intră în componenţa 
respectivei alianţe sau uniuni politice/electorale. 

• Nr. BP 483/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind 
protecţia animalelor - Proiectul prevede limitarea 
numărului de animale la spațiul de locuit.
• Nr. BP 491/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare publice. Proiectul prevede introducerea 
Internetului în categoria serviciilor considerate de 
utilitate publică.
• Nr. BP 538/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică și regimul juridic al acesteia. Proiectul vizează 
mărirea cotei încasate din chirie de către titularul 
dreptului de administrare. 
• Nr. BP 539/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.422 din 18 iulie 
2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările și completările ulterioare.

• Nr. 7746A/07-11-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind cea de a doua etapă a procedurii de 
infringement în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor
• Nr. 8937A/26-04-2012 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind comerţul ilegal de sturioni din 
România 
• Nr. 9144A/11-09-2012 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind investiţiile din infrastructura de 
gospodărire a apelor
• Nr. 9146A/11-09-2012 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind perdelele forestiere pentru drumuri 
• Nr. 5251A/15-12-2010 - Către Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale privind subvenţiile în 
agricultură 
• Nr. 6674A/18-05-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind programe de sprijin al 
sectorului piscicol din România 
• Nr. 6733A/25-05-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind sancţiunile aplicate de 
Comisia Europeană pentru modul defectuos în care au 
fost acordate subvenţiile în 2008 
• Nr. 7742A/07-11-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind terenurile agricole 
neprelucrate
• Nr. 7743A/07-11-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind producţia agroalimentară
• Nr. 7748A/07-11-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind sistemele de irigaţii
• Nr. 8929A/26-04-2012 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind expansiunea interesului 
faţă de agricultură

• Nr. 8935A/26-04-2012 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind producţia de viţă de vie
•Nr. 8967A/10-05-2012 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind evaziunea fiscală în 
industria de morărit şi panificaţie
•Nr. 5791A/02-03-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind noua taxă de înmatriculare 
•Nr. 6681A/18-05-2011 - Către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului privind Programul “Renaşterea 
Satului Românesc” 
• Nr. 6734A/25-05-2011 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind siguranţa rutieră
• Nr. 7276A/19-09-2011 - Către Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale privind 
inovaţia şi dezvoltarea economică 
• Nr. 7277A/19-09-2011 - Către Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional privind picturile descoperite în 
Peştera Coliboaia din Bihor 
• Nr. 7622A/25-10-2011, Nr. 7747A/07-11-2011 - Către 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii privind 
investitorii chinezi 
• Nr. 7988A/28-11-2011 - Către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului privind agroturismul românesc 
• Nr. 8930A/26-04-2012 - Către Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale privind 
infracţiunile informatice
• Nr. 8934A/26-04-2012 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind infractorii dispăruţi 

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 514A/27-04-2009 - Către Ministerul Afacerilor 
Externe privind poziţia României faţă de participarea 
preşedintelui Belarus Alexandru Lukaşenko la summitul 
de lansare a Parteneriatului Estic
• Nr. 4791A/17-11-2010, Nr. 6242A/05-04-2011 - Către 
Ministerul Afacerilor Externe privind recuperarea 
creanţelor provenite din activitatea de export şi 
cooperare economică internaţională derulate înainte de 
31 decembrie 1989
• Nr. 7619A/25-10-2011 - Către Ministerul Afacerilor 
Externe privind tezaurul României de la Moscova 
• Nr. 8969A/10-05-2012 - Către Ministerul Afacerilor 
Externe privind contramăsurile adoptate de România la 
adresa Rusiei

• Nr. 5784A/02-03-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind aspecte necorespunzătoare de mediu 
din Delta Dunării şi Sulina, ca urmare a avizului primit 
din partea Comisiei Europene
• Nr. 6737A/25-05-2011 - Către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici privind proiectul „Promovarea 
achiziţiilor publice ecologice prin crearea unui cadru 
favorabil pentru instruirea achizitorilor publici”
• Nr. 7274A/19-09-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind viitorul agriculturii 
ecologice 
• Nr. 7745A/07-11-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind necesitatea prevenirii braconajului 
cinegetic 
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• Nr. BP 399/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.132 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr.522 din data de 10 iulie 
2008 cu modificările și completările ulterioare. Prin 
această propunere legislativă se urmăreşte scutirea de 
impozit a salariilor clericilor care îşi desfăşoară 
activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, 
recunoscute potrivit legii.
• Nr. BP 340/2012 - Propunere legislativă pentru 
alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru 
modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale nr. 
215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali. Prin această iniţiativă legislativă am propus ca 
semnele electorale ale alianţelor şi uniunilor politice sau 
electorale să conţină semnele electorale ale fiecărui 
partid sau formaţiune politică ce intră în componenţa 
respectivei alianţe sau uniuni politice/electorale. 

• Nr. BP 483/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind 
protecţia animalelor - Proiectul prevede limitarea 
numărului de animale la spațiul de locuit.
• Nr. BP 491/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare publice. Proiectul prevede introducerea 
Internetului în categoria serviciilor considerate de 
utilitate publică.
• Nr. BP 538/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică și regimul juridic al acesteia. Proiectul vizează 
mărirea cotei încasate din chirie de către titularul 
dreptului de administrare. 
• Nr. BP 539/2012 - Propunere legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.422 din 18 iulie 
2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările și completările ulterioare.

• Nr. 7746A/07-11-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind cea de a doua etapă a procedurii de 
infringement în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor
• Nr. 8937A/26-04-2012 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind comerţul ilegal de sturioni din 
România 
• Nr. 9144A/11-09-2012 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind investiţiile din infrastructura de 
gospodărire a apelor
• Nr. 9146A/11-09-2012 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind perdelele forestiere pentru drumuri 
• Nr. 5251A/15-12-2010 - Către Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale privind subvenţiile în 
agricultură 
• Nr. 6674A/18-05-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind programe de sprijin al 
sectorului piscicol din România 
• Nr. 6733A/25-05-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind sancţiunile aplicate de 
Comisia Europeană pentru modul defectuos în care au 
fost acordate subvenţiile în 2008 
• Nr. 7742A/07-11-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind terenurile agricole 
neprelucrate
• Nr. 7743A/07-11-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind producţia agroalimentară
• Nr. 7748A/07-11-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind sistemele de irigaţii
• Nr. 8929A/26-04-2012 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind expansiunea interesului 
faţă de agricultură

• Nr. 8935A/26-04-2012 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind producţia de viţă de vie
•Nr. 8967A/10-05-2012 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind evaziunea fiscală în 
industria de morărit şi panificaţie
•Nr. 5791A/02-03-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind noua taxă de înmatriculare 
•Nr. 6681A/18-05-2011 - Către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului privind Programul “Renaşterea 
Satului Românesc” 
• Nr. 6734A/25-05-2011 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind siguranţa rutieră
• Nr. 7276A/19-09-2011 - Către Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale privind 
inovaţia şi dezvoltarea economică 
• Nr. 7277A/19-09-2011 - Către Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional privind picturile descoperite în 
Peştera Coliboaia din Bihor 
• Nr. 7622A/25-10-2011, Nr. 7747A/07-11-2011 - Către 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii privind 
investitorii chinezi 
• Nr. 7988A/28-11-2011 - Către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului privind agroturismul românesc 
• Nr. 8930A/26-04-2012 - Către Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale privind 
infracţiunile informatice
• Nr. 8934A/26-04-2012 - Către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor privind infractorii dispăruţi 

INTERPELĂRI ȘI ÎNTREBĂRI ADRESATE GUVERNULUI

• Nr. 514A/27-04-2009 - Către Ministerul Afacerilor 
Externe privind poziţia României faţă de participarea 
preşedintelui Belarus Alexandru Lukaşenko la summitul 
de lansare a Parteneriatului Estic
• Nr. 4791A/17-11-2010, Nr. 6242A/05-04-2011 - Către 
Ministerul Afacerilor Externe privind recuperarea 
creanţelor provenite din activitatea de export şi 
cooperare economică internaţională derulate înainte de 
31 decembrie 1989
• Nr. 7619A/25-10-2011 - Către Ministerul Afacerilor 
Externe privind tezaurul României de la Moscova 
• Nr. 8969A/10-05-2012 - Către Ministerul Afacerilor 
Externe privind contramăsurile adoptate de România la 
adresa Rusiei

• Nr. 5784A/02-03-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind aspecte necorespunzătoare de mediu 
din Delta Dunării şi Sulina, ca urmare a avizului primit 
din partea Comisiei Europene
• Nr. 6737A/25-05-2011 - Către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici privind proiectul „Promovarea 
achiziţiilor publice ecologice prin crearea unui cadru 
favorabil pentru instruirea achizitorilor publici”
• Nr. 7274A/19-09-2011 - Către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale privind viitorul agriculturii 
ecologice 
• Nr. 7745A/07-11-2011 - Către Ministerul Mediului şi 
Pădurilor privind necesitatea prevenirii braconajului 
cinegetic 
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