
 

 

 
Raport de activitate 
Florina PRESADĂ 
Senator ales în circumscripția  
electorală 42 București        

         
Activitate parlamentară 

 
În timpul campaniei electorale am vorbit despre inițierea unor proiecte care să conducă la 
creșterea gradului de transparență al activității parlamentare și în general a transparenței 
instituționale. Totodată, am spus că voi propune măsuri care să îndrepte o parte dintre 
inechitățile sociale prezente în România, mai ales în ceea ce privește accesul la educație pentru 
comunitățile dezavantajate (finanțarea programului Școală după școală) și accesul la o locuință 
decentă (prin modificări la Legea locuinței 114/2016). Prin urmare, la început de mandat am 
devenit membru în Comisia pentru Administrație Publică și Organizarea Teritoriului de la Senat 
și în Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. 
 
La scurt timp după preluarea mandatului de senator, mi-am dat seama că prioritar devine rolul 
meu în Comisia de Administrație Publică. În această Comisie ajung de obicei proiecte care 
modifică Legea administrației publice locale și regimul incompatibilităților aleșilor locali. 
Practic, ceea ce PSD și ALDE nu reușesc prin schimbarea Codului Penal și a celui de Procedură 
Penală, încearcă să obțină prin modificarea legislației ce reglementează administrația publică. 
Astfel, în aceste 7 luni de mandat, m-am concentrat prioritar pe activitatea în această comisie 
și mi-am asumat rolul de a denunța proiectele nocive aflate pe agenda ei. 
 
Din această poziție am comunicat pe marginea următoarelor propuneri legislative cu scopul de 
a împiedica adoptarea unor rapoarte favorabile sau pur și simplu intrarea lor în vigoare: 
 

- L122/2015 care modifică majoritățile cu care se iau deciziile privind patrimoniul în 
consiliile locale și județene de la 2/3 la 50% + 1 din numărul total al consilierilor în 
funcție. Cu ajutorul cetățenilor, care au trimis sute de mail-uri la Comisie, am amânat 
timp de 4 luni adoptarea unui raport favorabil. Legea urmează a fi discutată în cadrul 
unei ședințe comune a Comisiei de Administrație Publică și Comisia Juridică (ședința 
comună a fost deja amânată de două ori ca urmare a presiunii publice). 
 

- L123/2017 – o inițiativă lui Șerban Nicolae, senator PSD. În esență, susține stimularea 
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construirii de cazinouri pe insule, grinduri sau alte terenuri, formate natural sau 
artificial pe apele țării, cu regim de paradisuri fiscale. Terenurile acestea nu sunt încă 
inventariate, dar senatorul Nicolae e sigur că ele pot fi „identificate ochiometric”. Ne-a 
dat deja un exemplu într-o discuție preliminară în cadrul Comisiei de Administrație 
Publică: o insulă care s-ar fi format în ultimii ani pe Dunăre, undeva în Teleorman (!). 
 
Proiectul legislativ propune identificarea acestor terenuri virgine, care acum „nu 
produc decât ierburi, țânțari și șerpi” în accepțiunea inițiatorului, transferarea lor în 
domeniul public al statului și în administrarea localităților pe raza cărora se află, apoi 
valorificarea lor în scopuri economice. În principal pentru construirea de cazinouri, dacă 
e să ne luăm după scutirile de taxe și impozite prevăzute la articolul 10 – jocurile de 
noroc să beneficieze de 50% reducere de impozit. 
 

http://epochtimes.ro/news/serban-nicolae-are-un-nou-plan-romania-pe-cale-sa-devina-raiul-
cazinourilor---261452 
 
http://www.gandul.info/politica/noua-idee-urgenta-a-lui-serban-nicolae-paradisuri-fiscale-pe-
insule-si-grinduri-pentru-cazinouri-restaurante-sau-eoliene-ce-interes-are-dragnea-16188573  
 

- Legea 544/2016 care absolvă primarii de responsabilitate 
Am atras atenția asupra acestui proiect (o inițiativă a Partidului Național Liberal) care pune 
presiune pe funcționarii publici ce semnează sau contrasemnează pentru legalitate acte 
administrative dar îi exonerează de această responsabilitate pe primari. Am cerut Președintelui 
României să nu promulge legea, dar fără succes însă.  
 
https://www.news.ro/politic-intern/senatul-a-votat-legea-prin-care-secretarii-primariilor-si-cj-
urilor-pot-refuza-sa-semneze-actele-pe-care-le-socotesc-ilegale-
1922403315382017051916983234 
 
https://www.news.ro/politic-intern/usr-i-a-scris-lui-iohannis-modificarea-legii-administratiei-
locale-contravine-constitutiei-si-risca-sa-compromita-progresele-in-mcv-
1922402925362017051817000117 
 
 
În cadrul Comisiei de Muncă, am semnalat haosul creat de OUG2/2017 privind salarizarea din 
fonduri publice, propunând un amendament, respins, care să abroge creșteri salariale ce creau 
inechități în sistemul public. Din păcate, aceste inechități nu au fost reparate prin Legea 
Salarizării Unitare, pe care am denunțat-o ca fiind „legea salarizării arbitrare”. În cadrul 
Comisiei de Muncă, am fost singurul senator care a protestat față de sporurile acordate 
primarilor care implementează proiecte cu fonduri europene, fără a avea o funcție în proiect, 
și creșterea salariilor primarilor de orașe față de grila inițială sau față de lipsa unei grile de 
salarizare pentru funcționarii din administrația publică locală.  
 
https://www.news.ro/politic-intern/legea-salarizarii-primarii-si-viceprimarii-oraselor-
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indemnizatii-marite-cu-1-450-lei-cu-exceptia-primarului-capitalei-
1922403718002017051916989240  
 
Am propus de asemenea o serie de amendamente care au fost respinse în cadrul Comisiei și 
ulterior în plenul Senatului, printre care și sporul de 15% pentru toate persoanele cu handicap 
grav sau accentuat. Votul pe acest amendament a fost reluat ulterior și asumat de către 
întreaga Comisie. 
 
https://www.news.ro/politic-intern/sporul-de-15-la-salariu-pentru-persoanele-cu-handicap-
reintrodus-in-legea-salarizarii-1922400517002017051916987405  
 
https://www.news.ro/politic-intern/sporul-de-15-din-legea-salarizarii-pentru-persoanele-cu-
handicap-vizual-respins-de-comisia-de-munca-a-senatului-1922404717142017051116986409  
 
Nu am uitat de proiectele despre care vorbeam în campania electorală, consecventă 
preocupărilor mele anterioare în calitate de activist civic. Am organizat și participat la o serie 
de întâlniri cu factorii interesați privind serviciile sociale, accesul la educație și locuirea socială. 
Ulterior am adresat o serie de întrebări și interpelări pe aceste teme, urmând a elabora și 
propunerile legislative aferente. 
 
Tot în linie cu preocupările mele anterioare, am cerut reînființarea Comisiei comune pentru 
elaborarea Codului Electoral: 
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21748506-usr-solicitat-reinfiintarea-comisiei-cod-
electoral.htm  
Deși solicitarea USR a fost respinsă în Birourile Permanente Reunite, vom continua să facem 
presiuni pentru continuarea reformei electorale. 
 
Nu în ultimul rând, merită menționat faptul că această sesiune parlamentară a fost marcată 
de: audierea membrilor Guvernului Grindeanu, sesiunea parlamentară extraordinară din luna 
ianuarie 2017, OUG2 și OUG9, emiterea OUG13 și OUG 14 și legea grațierii, inițierea de către 
opoziție (printre care și USR) a unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu (care 
nu a trecut), inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu chiar de către 
PSD și audierea membrilor unui nou Guvern PSD, Guvernul Tudose. 
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Inițiative legislative 
 
https://senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=941b7f52-71c6-41a0-883b-c842d4e679b8  
 

 Data Titlu și descriere Stadiu 

1. 
B308/2017 
(29.06.2017, co-
inițiator) 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată 
 
Propunerea urmărește să rezolve câteva probleme actuale: 
lipsa unor criterii unitare și nediscriminatorii de eligibilitate 
pentru acordarea unei locuințe sociale, lipsa fondului locativ 
public, lipsa planificării construcției de locuințe sociale la nivel 
local. 

înregistrat la 
Senat pt. 
dezbatere 

2.  
B300/2017 
(27.06.2017) 

 
Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes naţional, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare şi a Legii nr.182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, 
cu completările şi modificările ulterioare 
 
Propunerea instituie obligația ca persoanele pasionate de 
căutarea de „comori” arheologice să poată desfăşura această 
activitate doar prin intermediul unei asociaţii care colaborează 
cu muzee, Universități sau instituţii de cercetare. 
În ultimii ani, dezgroparea a numeroase artefacte arheologice 
prin utilizarea detectoarelor de metal în care au fost implicate 
persoane neautorizate a avut ca efect distrugerea contextului 
arheologic și apariția unei piețe negre de antichități cu 
ramificații în exportul ilegal de bunuri culturale. 
Potrivit inițiativei legislative, instituția parteneră va desemna 
un arheolog care va asigura coordonarea activităților în teren 
ale asociației. Statul trebuie să prevină prelevarea necontrolată 
a vestigiilor de patrimoniu arheologic prin extragerea 
neautorizată din contextul originar, așa cum prevede Convenția 
europeană pentru protecția patrimoniului arheologic adoptată 
la La Valetta în 1992, precum și Tezele prealabile ale Codului 
Patrimoniului, aprobate de Guvernul României în 2016. 
 

înregistrat la 
Senat pt. 
dezbatere 

3. B294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea înregistrat la 



 

5 

(21.06.2017) Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură 
Principalele modificări vizează: diversificarea specializărilor în 
comisia de selecție a proiectelor de management; clarificarea 
condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească un manager 
instituțional; creșterea transparenței și accesului la informații 
privitoare la organizarea concursului de selectare a 
managerului instituției culturale  
 

Senat pt. 
dezbatere 

4. 
B278/2017 
(20.06.2017) 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general 
 
Scopul primar îl reprezintă profesionalizarea accesării și 
evaluării proiectelor finanțate prin Legea 350/2005, alcătuirea 
unei comisii de specialiști independenți fiind cheia unei selecții 
corecte, profesioniste, meritocratice. Membrii comisiei, având 
experiență în domeniul finanțat, înțeleg în profunzime nevoile 
din acel domeniu și pot asigura o coerență strategică a 
proiectelor. O altă modificare vizează acces crescut la condițiile 
de finanțare – publicarea pe pagina de internet a instituției a 
documentației și a clarificărilor furnizate pe marginea ei. 
Eliminarea obligativității depunerii dosarului în format fizic 
(înlocuit cu un formular de conformitate), prioritară fiind 
candidatura/dosarul electronic. 

înregistrat la 
Senat pt. 
dezbatere 

5. B216/2017 
(16.05.2017) 

  
Propunere legislativă Lege pentru abrogarea articolelor 49 şi 
50 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor 
Propunerea care ca scop abrogarea pensiilor speciale pentru 
parlamentari. 

înregistrat la 
Senat pt. 
dezbatere 

6. 
B208/2017 
(24.05.2017) 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe 
dreptului de autor 
Prin această modificare este inclusă sub incidența legii de 
protecție a drepturilor de autor categoria creatorului de 
imagine (drepturi de autor asupra operei audiovizuale, 
coordonatorul creării imaginii din opera audiovizuală). 

înregistrat la 
Senat pt. 
dezbatere 

7. 
B170/2017 
(03.05.2017) 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 
31/1990 

înregistrat la 
Senat pt. 
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Înlesnirea înregistrării unei societăți comerciale prin eliminarea 
unor restricții existente în legislația actuală. Astfel, un 
antreprenor va putea fi asociat unic în mai multe societăți 
comerciale, vor putea fi înregistrate mai multe societăți la 
aceeași adresă (sediul social), nu va mai fi nevoie de acordul 
asociațiilor de proprietari și al administratorilor dacă firma nu 
va desfășura activitate la sediul social. 

dezbatere 

8. L146/2017 
(23.03.2017) 

Propunere legislativă privind conţinutul de Acizi graşi trans-
nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate 
consumului uman 
Propunerea urmărește limitarea utilizării acestui micronutrient 
(aditiv alimentar) la 2gr/100grame în produsele alimentare 
(popcorn pentru microunde, creme tartinabile, biscuiţi, torturi 
preambalate), și impune etichetarea cu privire la conținutul de 
AGTN. Studiile arată că un consum ridicat de AGTN duce la 
creșterea riscului de boli cardio-vasculare.  

în lucru, la 
comisiile 
permanente 
ale Senatului 

9. 
L93/2017 
(21.02.2017) 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor 
 
Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, 
beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări publice vor 
avea obligația de realizare și amplasare a unor panouri de 
înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective 
(nerespectarea legii este considerată contravenție). De 
asemenea, cei care au obținut autorizația de securitate la 
incendiu vor semnala datele de identificare ale autorizației. 

înscris pe 
ordinea de zi 
a Plenului 
Senatului 
(retrimis la 
Comisia de 
Administrație 
Publică) 
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Amendamente 
 
 

 Proiect de lege Titlu / Descriere Stadiu 

1 
 

Legea bugetului de 
stat pentru 2017 
 

Alocarea de fonduri  suplimentare în valoare de 17.800 mii lei 
pentru un Program de Interes Național pentru repararea şi 
consolidarea centrelor de zi şi de primire a victimelor pentru 
violenţă domestică, pentru înfiinţarea de servicii sociale şi 
echipe specializate care să asiste agresorii, dar şi victimele 
violenţei domestice şi pentru formarea unei reţele resurse 
pentru promovarea femeilor în procesele de decizie politică 
şi public. 

 
Alocarea sumei de 270,32 mii lei pentru 1.000.000 seringi de 
unică folosință și ace în cadrul activității de schimb de seringi 
conform dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

 
Alocarea sumei de 300.000.000 lei pentru finanțarea 
programului Școală după școală în comunitățile cu risc socio-
educațional crescut 

Respinse în 
Comisii și 
plenul 
Senatului 

2 
Legea salarizării 
personalului plătit 
din fonduri publice 

 
Alocarea unui spor de 15% la salariu pentru persoanele cu 
dizabilități care sunt angajate în sectorul public, indiferent de 
gradul de dizabilitate.  
 
https://www.news.ro/politic-intern/sporul-de-15-la-salariu-
pentru-persoanele-cu-handicap-reintrodus-in-legea-
salarizarii-1922400517002017051916987405  
 
Abrogarea alocării unui spor de 15% pentru primarii și 
viceprimarii care derulează proiecte finanțate din fonduri 
europene. 

Respins în 
Comisie/Re
luat de 
PMP și 
admis 
 
Respins în 
Comisia de 
muncă a 
Senatului 
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 Întrebări și interpelări  
 
Întrebări (13):  
https://senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=941b7f52-71c6-41a0-883b-c842d4e679b8 
 
Interpelări (6): 
https://senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=941b7f52-71c6-41a0-883b-c842d4e679b8  
 
Interpelări adresate primului-ministru (1): 
https://senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=941b7f52-71c6-41a0-883b-c842d4e679b8  
 
Întrebările și interpelările adresate au un dublu rol. Pe de o parte, acela de a pune presiune pe 
instituțiile responsabile să rezolve problemele semnalate, pe de altă parte, acela de a obține 
informații care să fundamenteze eventuale inițiative legislative. 
 
 

Data Destinatar Titlu Răspuns 

29.05.2017 

Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 
Ministerul 
Educației 
Naționale 
Ministerul 
Afacerilor Interne 

Interpelare: Situația 
școlii nr. 141 din 
București 

Toate cele 3 ministere au reiterat faptul că 
responsabilitatea asupra ceea ce se întâmplă în 
şcoli este la autorităţile locale. Din păcate, nici MAI 
şi nici MEN nu au centralizarea individuală de la 
nivel local asupra avizelor de funcţionare şi avizul 
ISU al unităţilor şcolare. 

29.05.2017 
Ministerul 
Educației 
Naționale 

Întrebare: Situația 
abandonului școlar  

Ministerul răspunde cu o listă lungă de măsuri care 
au fost gândite pentru reducerea abandonului 
şcolar, dar nu oferă nicio explicaţie referitoare la 
implementarea lor, deşi unele se desfăşoară, 
teoretic, de mai bine de 3-4 ani. De asemenea, se 
vorbește despre măsuri care urmează a fi luate, dar 
fără un calendar de implementare sau 
monitorizare. 

29.05.2017 Primul Ministru 
Întrebare: Situația 
refugiaților din 
România 

Nu am primit răspuns. 

15.05.2017 
Ministerul Muncii 
și al Justiției 
Sociale 

Întrebare: Poziția 
României cu privire 
la pilonul European 
al drepturilor sociale 

Răspunsul este foarte laborios în termeni de 
explicaţii ale acestui concept la nivel european, fără 
a preciza care este specific poziţia României pentru 
fiecare aspect în parte, totul se află în faza de 
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 analiză şi consultare, fără un calendar asumat la 
nivel tehnic. Iar toate acestea în condiţiile în care 
România se pregăteşte, cel puţin la nivel teoretic, 
pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului European 
în 2019. 

15.05.2017 
Ministerul Muncii 
și al Justiției 
Sociale 

Întrebare: 
Subvențiile acordate 
furnizorilor de 
servicii sociale 

Am adresat întrebarea pentru că unele dintre cele 
mai reprezentative federaţii şi ONG-uri din 
domeniul social – prestatori de servicii sociale – se 
află într-un impas în ceea ce privește subvențiile 
primite. Aflăm din răspuns că ministerul încă nu 
este în stare să evalueze nevoia reală de servicii 
sociale şi să acorde o finanţare pe măsură. 
Totodată,  răspunsul primit spune că strict din 
punct de vedere legislativ, ministerul şi-a îndeplinit 
obligaţiile.  

08.05.2017 
Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Interpelare: 
Numărul de 
beneficiari ai 
sistemului național 
de asistență socială 

Răspunsul primit după aproape 2 luni, în format 
fizic, pe hârtie, conţine 15 anexe cu tabele în 
format A3. Am vrut să cunoaștem statisticile 
referitoare la beneficiarii sistemului de asistenţă 
socială. Urmează o analiză a răspunsului primit. 

08.05.2017 Primul Ministru 

Întrebare: Situația 
datelor deschise în 
instituțiile din 
România 

Secretariatul General al Guvernului ne spune că, în 
2017, este la latitudinea fiecărei autorități în parte 
dacă vrea, sau  nu, să publice datele în format 
deschis (open data).  

02.05.2017 
Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Interpelare: 
Proiectul de 
modernizare a 
sistemului naţional 
de asistenţă socială 
din România 

Nu am primit încă răspuns. 

24.04.2017 
Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Interpelare: Situația 
eliberării 
certificatelor de 
încadrare în grad de 
handicap 

În urma unor modificări legislative apărute în cursul 
anului 2016, de simplificare a acordării 
certificatelor de încadrare în grad de handicap, 
ministerul ne spune că nu a monitorizat 
implementarea și că nu poate spune ce se întâmplă 
din punct ul de vedere al cetățenilor.  

24.04.2017 

Consiliul de 
monitorizare a 
implementării 
Convenției privind 
drepturile 
persoanelor cu 

Întrebare: 
Funcționarea 
Consiliului de 
monitorizare a 
implementării 
Convenției privind 

Consiliul de Monitorizare ne informează că este 
funcțional, ne oferă informații referitoare la 
activități viitoare, doar că oamenii pot afla despre 
activitatea lor dacă se prezintă la sediul instituției 
sau dacă îi contactează, întrucât website-ul de 
prezentare nu este gata.  
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dizabilități drepturile 
persoanelor cu 
dizabilități 

10.04.2017 
Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Întrebare: Stadiul 
elaborării legii 
salarizării unitare 
 

Deși întrebarea a fost transmisă în luna aprilie, 
răspunsul a venit spre sfârșitul lunii mai, când 
proiectul urma să fie depus la Parlament. 

10.04.2017 
Agenția Națională 
Antidrog 

Întrebare: Stadiul 
derulării 
Programelor de 
Interes Național 
 

Ministerul ne-a informat despre calendarul 
derulării Programului de interes național, deși la 
întâlnirile cu eventualii beneficiari (ONG-uri), 
aceștia au fost informați despre lipsa alocărilor 
bugetare. 

27.03.2017 
Ministerul 
Educației 
Naționale 

Interpelare: 
Programul Școală 
după Școală 

Ministerul ne asigură de importanța programelor 
pe care le desfășoară, fără a răspunde la 
posibilitatea finanțării programului Școală după 
școală din bugetul național.  

27.03.2017 
 MDRAP 

Întrebare: Stadiul 
elaborării Strategiei 
naționale privind 
locuirea și a 
proiectului de lege 
pentru locuințe  

Strategia Națională pentru Locuire se află în proces 
de avizare interministerială, urmând a fi adoptată 
în cursul anului 2017.  

27.03.2017 Primul Ministru 

Întrebare: 
Activitatea 
comitetului Coaliția 
anti-sărăcie 

Nu am primit răspuns.  

20.03.2017 

Ministerul 
Energiei, 
Ministerul 
Economiei, 
Ministerul 
Afacerilor Interne 

Interpelare: Situația 
sistemului național 
de electrificare 

Cele 3 ministere nu știu exact cum se împart 
responsabilitățile între ele în această problematică 
și ni se explică proceduri care nu au fost finalizate 
în perioada 2010-2016, dar urmează să fie 
rezolvate.  

20.03.2017 
Ministerul 
Educației 
Naționale 

Întrebare:  Stadiul 
implementării 
Ordinului comun de 
miniștri pentru 
aprobarea 
protocolului-cadru în 
vederea 
implementării 
serviciilor 

Ordinul comun a fost elaborat la sfârșitul anului 
2016, dar datorită schimbărilor care au avut loc 
acesta nu a mai fost semnat, iar acum se află, din 
nou, în curs de avizare la nivelul ministerelor 
responsabile. 
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comunitare 
integrate, în vederea 
prevenirii excluziunii 
sociale și combaterii 
sărăciei 

13.03.2017 
Secretarul 
General al 
Guvernului 

Întrebare: Planul 
anual de lucru al  
Guvernului 

Primit în format fizic, sub formă tabelară, cu 
planurile legislative ale tuturor ministerelor, pe 
luni. Planul ar fi fost util pentru a urmări activitatea 
legislativă a Guvernului.   

13.03.2017 
Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Întrebare: 
Adăposturi pentru 
victimele violenței în 
familie și pentru 
agresori 

În răspunsul primit aflăm de intențiile ministerului 
de a îndeplini planul de guvernare în ceea ce 
privește asistența victimelor violenței în familie, dar 
fără buget alocat și fără calendar de implementare 
pentru aceste măsuri.  
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 Luări de cuvânt în plen:  16 
 
https://senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=941b7f52-71c6-41a0-883b-c842d4e679b8  
  

      Titlu 

 Pe marginea modificărilor la Legea de organizare şi funcţionare a Avocatului Poporului, 
potrivit cărora persoana care va îndeplini această funcţie va avea rang şi indemnizaţie de 
ministru şi pensie egală cu cele ale judecătorilor de la Curtea Constituţională 

„Avem în față un proiect legislativ care nu are nicio legătură până la urmă cu eficiența acestei 
instituții. 

Trebuie să spunem că este vorba despre o răsplată politică dată domnului Ciorbea. Vorbim de 
pensia specială acordată Avocatului Poporului. Este cazul să spunem că Avocatul Poporului, atunci 
când s-a creat, a creat o imensă speranță pentru cetățenii țării, însă în ultimii ani, sub domnul 
Ciorbea, s-a dovedit o cruntă dezamăgire. De ce merită domnul Ciorbea pensia specială? Pentru 
rezistența în fața statului de drept. Până la urmă, asta s-a întâmplat și avem ca dovadă intervenția 
domnului Ciorbea la Curtea Constituțională din acest an, din ianuarie, când a atacat acel articol din 
legea de funcționare a Guvernului, care nu permite condamnaților penali să facă parte din Executiv. 
Peste câteva zile, s-au strâns 140 000 de semnături pentru demiterea domnului Ciorbea. 

În virtutea acestor semnături, veniți, domnule Ciorbea, să pledați pentru o pensie specială astăzi? 

Vreau să reamintesc de nenumăratele cazuri de inacțiune în favoarea cetățenilor și a organizațiilor 
neguvernamentale atunci când acestea au depus sesizări. 

Vreau să amintesc că există acum o sesizare depusă de niște cetățeni și organizații 
neguvernamentale la Avocatul Poporului, în septembrie, anul trecut, cărora doamna Firea, primarul 
general al Bucureștiului, le-a interzis să protesteze. 

Pentru nesoluționarea acestei sesizări veniți astăzi, oare, să pledați pentru o pensie specială? 

Este păcat că această instituție care trebuie să apere drepturile cetățenilor în fața abuzurilor 
statului a ajuns, sub mandatul domnului Ciorbea, să apere drepturile celor care au puterea la un 
moment dat.” 

 Pe tema pensiilor de urmaș pentru auditorii externi ai Curții de Conturi, inițiativă legislativă 
respinsă de către USR 

„Cred că asistăm la o nouă ipocrizie marca PSD. În condițiile în care vorbesc despre înghețarea 
pensiilor speciale, PSD nu face decât să vină cu o nouă propunere care înseamnă instituirea unei 
noi categorii de pensii și care nu înseamnă numai o pensie de serviciu, ci și pensie de urmaș. Prin 
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urmare, nu putem susține această propunere. 

Și ne întrebăm, de altfel, de ce tocmai pentru auditorii Curții de Conturi vine PSD să propună aceste 
pensii speciale.” 
 

 Pe tema proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice care a fost 
votat negativ de către USR atât în Comisia de muncă a Senatului cât și în plenul Senatului. 

„S-au spus deja foarte multe lucruri despre Legea salarizării unitare. Aș dori doar să fac o remarcă. 
Este Legea salarizării arbitrare până la urmă, pentru că numai despre salarizare unitară nu putem 
vorbi. 

S-au menționat mai multe motive pentru care acest lucru este adevărat. Până la urmă, prin această 
lege nu s-a reușit îndreptarea inechităților existente în sistemul bugetar și nu am înțeles până la 
urmă raporturile între diversele familii ocupaționale sau de ce coeficienții sunt aceia care sunt. 

Din păcate, este Legea salarizării arbitrare, pentru că nu am înțeles de ce, de exemplu, primarii și 
viceprimarii de orașe au nevoie de un supliment, de un punct la coeficientul care era deja în grilă. 
Nu am înțeles de ce este nevoie ca acești primari care au proiecte din fonduri europene, să 
beneficieze de un spor de 25% din salariul de bază. Lucrurile astea nu le-am lămurit până la urmă în 
cadrul Comisiei pentru muncă, așa cum nu am lămurit foarte multe alte lucruri. 

S-a spus aici că este vorba despre o lege perfectibilă. Da, toate lucrurile pot fi până la un punct 
perfectibile. Din păcate, nu a fost timp. Sindicatele au spus foarte bine: „Noi am fost informați, nu 
am fost consultați”. Și așa s-a întâmplat și în cazul dezbaterilor de la Comisia pentru muncă. 

S-a menționat aici asumarea răspunderii, dar aș dori să întreb: acest guvern ce și-a asumat pentru 
această lege? Adică, până la urmă, dezbatem o lege a unor parlamentari PSD. Această lege nu a 
venit de la Guvern și, în afara unui aviz dat de Guvern, nu am văzut ca acest Guvern să-și asume 
ceva, de fapt.” 
  

 În privința proiectului de lege prin care primarii erau exonerați de răspunderea pe care le-o 
dă contrasemnarea sau semnarea actelor administrative, proiect care a fost votat negativ 
de USR atât în comisii cât și în plenul Senatului. 

„Am reflectat foarte mult la amendamentele admise în comisiile de specialitate și, deși suntem de 
părere că este nevoie ca fiecare funcționar public să răspundă pentru actele pe care le semnează, 
credem că și primarul trebuie să răspundă la fel. Ceea ce este periculos în această inițiativă este 
posibilitatea exonerării primarilor de răspunderea pe care le-o dă contrasemnarea sau semnarea 
actelor administrative. Cerem să îndreptăm erorile făcute în comisie și vom solicita plenului, 
colegilor senatori, respingerea proiectului legislativ. USR va vota împotriva raportului de admitere.” 

 
 Privind adoptarea unui amendament la Legea de înființare a Agenției Naționale pentru 

Locuințe, cu privire la ajustarea coeficienților privind chiria, amendament votat și de către 
grupul USR.  



 

14 

 
„Profităm totuși de ocazie pentru a aduce în atenția colegilor și a Guvernului faptul că este nevoie 
de mult mai mult pentru a rezolva problemele locative ale românilor, pentru că 40% din veniturile 
acestora se duc pentru a acoperi cheltuieli locative, deci cu locuința. Totodată, 30% și mai mult 
dintre români nu au toaleta în casă. Reamintesc și aici că grupul evacuaților de pe Vulturilor 50 încă 
nu a primit o locuință socială de la Primăria București și pot continua cu lista de astfel de probleme 
și grupuri de oameni care încă nu beneficiază de ajutor din partea statului român. Așa că 
îndemnăm, cu această ocazie, Guvernul Grindeanu să se ducă la Strategia națională privind locuirea 
și să înceapă implementarea măsurilor prevăzute acolo.” 
 

 Pe tema unor noi măriri arbitrare de salarii prevăzute în OUG12/2017:  
„În ultimele luni, am tot aprobat ordonanţe de urgenţă care să crească salariile anumitor categorii 
bugetare. Cred că nici Guvernul nu mai ştie în momentul ăsta care au crescut, pe care le-a uitat, 
cărora trebuie să le îngheţe salariile şi aşa mai departe. USR va vota consecvent, şi anume împotriva 
acestei ordonanţe de urgenţă care nu face decât să aducă şi mai mult haos în sistemul bugetar, 
până când Guvernul Grindeanu nu va veni cu o lege a salarizării unitare.” 
 

 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 6/2017 pentru 
privind realizarea unor investiții finanțate din fonduri publice 

„Ne aflăm a nu ştiu câta oară în faţa unei ordonanţe de urgenţă servite de Guvernul Dragnea care 
seamănă cu o shaormă cu de toate. Avem iarăşi un act în care sunt reglementate măsuri din 
domenii extrem de diferite. Vorbim de asistenţă socială, măsuri de ocupare a forţei de muncă, dar 
şi măsuri care ţin de dezvoltare regională. 

În aceste condiţii, trebuie să semnalez Guvernului şi colegilor că este foarte greu de luat o decizie 
atunci când ai de cântărit între mere, pere şi struguri, de exemplu. Şi aş dori ca de aici încolo 
ordonanţele care ne vin, în măsura în care urgenţa lor este dovedită, să reglementeze pe domenii 
diferite separat. 

Plecând fix de la această problemă, Uniunea Salvaţi România a trebuit să cântărească între prima 
de relocare, stimulentul de inserţie, dar şi alocarea discreţionară a 30 de miliarde de lei în etapa a 
II-a a Programului naţional de dezvoltare locală. Şi, deşi suntem de acord cu aceste măsuri de 
inserţie socială, de ocupare a forţei de muncă, nu putem fi de acord cu celelalte prevederi, pe care 
le-am menţionat, din textul ordonanţei de urgenţă. 

De aceea, în cele din urmă, Uniunea Salvaţi România va vota împotriva acestei ordonanţe de 
urgenţă.” 
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Alte activități în Parlament 
 

Data Activitate 

Ianuarie - 
Februarie 2017 
 
Mai 2017 

Protest în Senat și Camera Deputaților față de adoptarea OUG13  
Ocupare a Plenului Camerei Deputaților în semn de protest față de adoptarea OUG 13 
 
Protest față de trecerea tacită a Legii Grațierii de Senat 

Martie 2017 

Vizită de documentare la sediul ARAS din București pe subiectul programelor de 
interes național (PINuri) ale Agenției Naționale Anti-drog – licitații pentru alocarea de 
servicii în cadrul activității de schimb de seringi conform dispoziţiilor Legii nr. 
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Aprilie 2017 
Organizarea unei vizite de documentare  a condițiilor din penitenciare și a deținuților 
din Penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu 

Mai 2017 Organizarea unei întâlniri cu participanții grupurilor informale #Rezist și Geeks for 
Democracy 
 

Mai 2017 Organizarea unei întâlniri cu cele mai reprezentative federații și confederații sindicale 
și patronale privind propunerea legislativă de salarizare a personalului plătit din 
fonduri publice 

Mai 2017 Întâlnire de lucru cu organizații neguvernamentale preocupate de finanțarea 
programului Școală după școală (găzduită de Asociația Human Catalyst) 

Mai - prezent 
2017 

Organizarea unui grup de lucru pentru modificarea cadrului legislativ privind 
administrația publică, amendarea noului Cod Administrativ 

 Participare la conferințele de presă ale USR la Parlament 

 Protest față de procedura de desemnare a reprezentanților societății civile în CSM 

 
 

Activitatea în circumscripție 
 

Data Activitate 

 Întâlniri cu simpatizanții USR, USR sector 3 și alte filiale 
Întâlniri cu cetățenii din Craiova în campania electorală pentru alegerile parțiale din 
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luna iunie 2017 
 

 


