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exemplele de succes ale  

primului an de Guvernare USL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 - 23 iunie 2013 

Cabinetul USL a dus la bun sfarsit mai mult de 20 de proiecte din domenii precum politica 
externa, investitii straine, economie sau infrastructura. 
 

Presedintele Partidului Social Democrat Victor Ponta a participat la Consiliul Partidului 
Socialistilor Europeni organizat la Sofia, in Bulgaria. 
 

La un an de cand a preluat guvernarea, USL a reusit cresterea accelerata a absorbtiei de 
fonduri europene, ajungand la 15,18%, dublu fata de inceputul anului 2012. 
 

Premierul Victor Ponta a avut la Palatul Victoria intalniri cu sefii principalelor servicii de 
informatii de la nivel mondial. 
 

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, vicepremierul Liviu Dragnea, a 
demontat o serie de prejudecati legate de procesul de regionalizare-descentralizare. 
 

Presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a declarat ca numarul de angajati de la 
Administratia Prezidentiala a crescut, iar consilierii prezidentiali fac  
politica si jignesc Parlamentul Romaniei la televizor. 
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Cabinetul USL a dus la bun sfarsit mai mult de 20 de proiecte din domenii precum politica 

externa, investitii straine, economie sau infrastructura. Premierul Victor Ponta a enumerat 

reusitele in cazul proiectelor demarate cu ani in urma de predecesori si abandonate, dar 

care au fost reluate si terminate de actuala conducere. 

La capitolul infrastructura se numara proiecte importante, precum terminarea Autostrazii 

Bucuresti-Ploiesti (inceputa de Calin Popescu-Tariceanu), Autostrada Bucuresti-Constanta, 

Podul Calafat-Vidin (inceput de Mugur Isarescu) si Soseaua Pitesti-Mioveni, ca sprijin pentru 

Dacia. De asemenea, au fost reluarte lucrarile la  Autostrazile Comarnic-Brasov si Arad-Sibiu. 

Pe plan economic, exemplele de succes prezentate vizeaza cota unica plus TVA la incasare- 

cota unica pentru firme, introdusa de Tariceanu, pastrata de Victor Ponta si Guvernul USL; 

TVA la incasare - regim nou introdus de Guvernul USL, restituirea proprietatilor, inceputa din 

anii 90, continuata si finalizata de Guvernul USL, contracte cu „baietii destepti” si eficienta 

Hidroelectrica: contracte marite de guvernarea PDL, care au fost anulate de Guvernul USL si 

Hidroelectrica, companie pe pierderi in timpul  guvernarii PDL, pe profit in guvernarea USL. 

Limita de deficit de 3% este o alta reusita a actualei guvernari, acest lucru a fost nerealizat in 

Romania din 2008. 
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Alte proiecte prezentate ca fiind incepute de predecesorii premierului Victor Ponta si 

finalizate de Guvernul USL sunt: reabilitarea Teatrului National Bucuresti (inceputa de 

Guvernul Emil Boc) si Sala Dinamo (inceputa de Guvernul PDL). 

In cadrul acestui bilant sunt prezentate si proiecte ce au fost incepute de USL si care vor 

trebui continuate si in mandatele viitoare si anume Laserul ELI-NP si programul privind 

introducerea internetului in scoli. 

In ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene, Guvernul USL a reusit deblocarea 

programelor POSDRU, POS Mediu si POS Transport, sistate pe timpul guvernarii PDL; 

dublarea ratei de absorbtie, chiar si in conditiile programelor blocate. La nivel social, 

guvernul  USL se bucura de succes in proiecte precum: facilitati pentru IT, introduse de 

Guvernul Nastase, continuate de Guvernul Ponta, locuri de munca - Academia de Politie: 

posturi pentru absolventi, blocate de guvernul PDL, deblocate de guvernul USL, pensii: 

taiate de Emil Boc, date inapoi de Victor Ponta si Guvernul USL. Se restituie lunar, pana in 

august. GuvernulPDL a inghetat indexarea cu rata inflatiei, iar Guvernul USL a inceput 

indexarea din 2013, salarii bugetari: taiate de Traian Basescu si Guvernul Boc, date inapoi de 

Guvernul USL. Un alt succes al guvernarii USL il constituie redeschiderea Institutul Oncologic 

Iasi si altor 17 unitati sanitare, inchise de guvernarea PDL. Extinderea SMURD este un alt 

proiect important bifat in agenda guvernarii. 

In ceea ce priveste politica externa, Romania, izolata pe plan international de Guvernul Boc, 

a iesit din izolare in guvernarea USL, numeroasele vizite oficiale in cinci din cele sase tari mai 

mari decat Romania din UE, precum si vizitele programate in tari din Asia, sunt dovezi in 

acest sens. De asemenea, Cabinetului USL numara reusite si in cazul proiectelor strategice: 

gazoductul spre Republica Moldova, proiect blocat in trecut, reluat si aproape de finalizare 

de catre Victor Ponta si Guvernul USL, avioane F 16, achizitie amanata in trecut, negocieri 

incheiate de Guvernul USL, subventii pentru agricultori: blocate de PDL, reluate de Guvernul 

USL - plati, anul acesta, de 1,6 miliarde de euro pentru peste un milion de beneficiari, 

proiectul Rompetrol- KazMunaiGaz: problema nerezolvata ani de zile - negocieri finalizate 

de Guvernul USL, care va aduce un 

miliard de euro investitii si noi locuri 

de munca, investitii straine: 

investitorii straini - neglijati de 

guvernarea PDL, atrasi de USL prin 

proiecte strategice; exemple: Daimler, 

Exxon, Pirelli, Michelin, Bosch, 

Chevron, deLonghi, Oracle, Prysmian 

Slatina, OMV Petrom.   
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Presedintele Partidului Social Democrat Victor Ponta a participat la Consiliul Partidului 

Socialistilor Europeni organizat la Sofia, in Bulgaria. Cu aceasta ocazie, Victor Ponta a avut 

o intrevedere cu premierul bulgar Plamen Oresarski, cu care a discutat despre 

consolidarea cooperarii dintre cele doua state in ceea ce priveste politica de integrare 

europeana, eforturile comune privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, aderarea la 

spatiul Schengen, precum si despre proiectele economice si energetice comune ale 

Romaniei si Bulgariei.  

 

„Impreuna sustinem proiectul Nabucco, dar avem deja si alte 

proiecte de transport de energie, dinspre Romania spre Turcia, 

de exemplu, si spre zona Balcanilor de Vest. Am vorbit si despre 

proiectele realizate prin fonduri europene, Strategia Dunarii si 

despre cateva investitii concrete pe care le putem face, o noua 

hidrocentrala pe Dunare, infrastructura spre noul pod de la 

Calafat-Vidin care a fost inaugurat, dar care trebuie evident sa fie 

insotit de infrastructura”, a declarat Victor Ponta la sfarsitul 

intrevederii. Premierul a adaugat ca in septembrie va avea o 

intalnire mai ampla cu partea bulgara, cel mai probabil in format 

de sedinta comuna a celor doua guverne.  



 

 

17 - 23 iunie 2013 

Tot la Sofia, premierul a avut o intrevedere cu 

Martin Schulz, Presedintele Parlamentului 

European si Sergei Stanishev, presedintele 

socialistilor europeni, cu care a discutat teme 

de interes european. 

Victor Ponta, insotit de Rovana Plumb, Ministrul 

Mediului si Schimbarilor Climatice, si Corina 

Cretu, vicepresedinte PSD, a participat la 

Consiliul PES, una dintre cele mai mari intalniri 

ale partidului, care a reunit reprezentantii partidelor 

socialiste, social-democrate si laburiste din intreaga 

Europa. La eveniment au participat Plamen 

Oresarski, noul prim-ministru al Bulgariei, Martin Schulz, 

Presedintele Parlamentului European, Boris Tadic, fost 

presedinte al Serbiei, Joseph Muscat, Prim-ministrul 

Maltei, Sergei Stanishev, Presedintele PES, Hannes 

Swoboda, Presedintele S&D. 

In cadrul intalnirii socialistilor, liderii PES si delegatii au 

prezentat propuneri concrete in vederea dezvoltarii unei 

politici industriale europene si au facut apel pentru punerea rapida in practica a unui proiect 

privind Garantia Europeana pentru Tineri cu un domeniu de aplicare mai larg decat cel 

actual. 
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La un an de cand a preluat guvernarea, USL a reusit cresterea 

accelerata a absorbtiei de fonduri europene, ajungand la 

15,18%, dublu fata de inceputul anului 2012,  desi o buna parte 

din timp multe programe au fost blocate. Acest bilant 

demonstreaza ca Romania poate recupera, in urmatorii 3-4 ani, 

timpul pierdut de guvernarile PDL. 

Guvernul USL a restabilit fluxul de plati pe 5 programe 
operationale blocate de PDL : POS Mediu, POS DRU, POR, 
Programul operational de pescuit, urmand sa fie deblocat si POS 

Transport, programul cu cele mai mari fonduri. Multe dintre programele derulate din 
fonduri europene au inregistrat o crestere dubla ori tripla a ratei de absorbite. POS Mediu, 
deblocat in noiembrie 2012, inregistreaza o rata de absorbtie tripla, ajungand la 15,4%, cu 
85 de noi contracte si plati de 2,8 mld RON. La fel s-a intamplat si in cazul POS DRU a carei 
rata, triplata in ultimul an, a ajuns pana la 16,28%, aducand beneficii de peste 2 mld de euro 
pentru beneficiari.  

POR a inregistrat o dublare a ratei de absorbtie, pana la 29,5% cu 671 de contracte semnate 
in ultimul an, rata absorbtie in cadrul programelor PODCA si POAT inregistrand, de 
asemenea, o crestere de pana la 24,6%, respectiv 18,9%, aducand beneficiarilor un total de 
207 mil RON. Un succes al guvernarii USL il reprezinta si ridicarea iminenta a pre-suspendarii 
POS-T sau POSCCE si reluarea PO Pescuit, cu o rambursare imediata a 50 mil euro. Guvernul 
USL are in vedere realizarea unei planificari strategice pentru viitorul cadru financiar 
multianual, astfel incat sa obtinem o absorbtie totala a fondurilor europene.  
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Presedintele Bancii Europene pentru 

Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Suma 

Chakrabarti, aflat in vizita la Bucuresti, a anuntat 

in cadrul unei conferinte de presa comuna cu 

premierul Victor Ponta, ca BERD va investi 500 de 

milioane de euro in Romania in cursul acestui an si 

a exprimat intentia institutiei pe care o conduce 

de a semna un credit sindicalizat in sectorul 

telecomunicatiilor din Romania, fara a preciza, 

insa, cu ce companie. 

„Sper ca in urmatoarele zile va fi semnat un credit sindicalizat semnificativ in sectorul 

telecomunicatiilor”, a spus Suma Chakrabarti. Acesta a estimat ca Romania va avea parte de 

stabilitate in viitor, „cat timp Guvernul isi poate continua reformele si cat timp putem 

contribui la proiecte bune”. Presedintele BERD a spus ca institutia pe care o conduce are 

„motive bune” sa trateze cu incredere Romania, apreciind ca Executivul a intreprins masuri 

foarte bune pentru a tine bugetul sub control.  

In plus, Chakrabarti a apreciat ca Guvernul are un program serios de reforme, subliniind 

necesitatea de a atrage mai multe investitii straine directe. Oficialul a precizat ca un alt 

motiv pentru care BERD are incredere in viitorul Romaniei se refera la faptul ca actualul 

Guvern are, in aprecierea sa, prioritati bine stabilite.  

Premierul Victor Ponta a declarat ca singura sansa reala de 

restructurare si modernizare a CFR este cooperarea cu Banca 

Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, mentionand ca 

Romania are nevoie de sprijinul BERD si la cofinantarea proiectelor 

din fondul de coeziune si structural, la restructurarea companiilor 

de stat si la derularea proiectelor locale. 

„Cel mai important proiect pe care il desfasuram in acest moment 

este cel legat de restructurarea si modernizarea Companiei de Cai Ferate CFR. Consider ca 

singura sansa reala de restructurare si modernizare a companiei este aceea de a lucra in 

stransa legatura cu BERD, a folosi creditul pe care l-am primit si mai ales expertiza privind 

restructurarea unei companii de asemenea dimensiuni”, a afirmat Victor Ponta. Prim-

ministrul a mentionat ca Executivul si-a asumat angajamentul de a duce la bun sfarsit acest 

proiect, despre care a spus ca este esential pentru Romania.   
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Premierul Victor Ponta a avut la Palatul Victoria intalniri cu sefii principalelor servicii de 

informatii de la nivel mondial. Astfel, premierul s-a intalnit cu secretarul Consiliului de 

Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, cu care a discutat perspectivele de 

colaborare in domeniul energetic, implicarea companiilor ruse in proiecte de transport si 

stocare a resurselor energetice si proiecte de 

producere de energie electrica cu impact 

regional. 

Cu acest prilej, prim-ministrul a mentionat 

oficialului rus obligatiile Romaniei, ca stat 

membru al UE, in privinta respectarii legislatiei 

si politicilor europene in domeniu. De 

asemenea, a fost relevata deschiderea 

ambelor parti pentru stimularea investitiilor 

reciproce, tinand seama de oportunitatile 

oferite de pietele regionale.  

Premierul Victor Ponta a avut de asemenea o intrevedere cu directorul Central Intelligence 

Agency (CIA), John O. Brennan, cei doi discutand despre cooperarea dintre cele doua state, 

in cadrul parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii. Intalnirea a 

fost organizata la Palatul Victoria. 
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Prim-ministrul Victor Ponta a declarat in cadrul sedintei saptamanale de 

Guvern ca toate actiunile prioritare asumate in raport cu Fondul Monetar 

International au fost indeplinite sau sunt in grafic, contrazicand inca o data 

informatiile neoficiale care vehiculeaza varianta opusa. 

„O sa fie in boardul FMI discutia despre program. Ma rog, ce apare pe surse, 

chiar daca nu e bazat pe nimic, intotdeauna e mai interesant decat ce spunem 

noi oficial. Banuiesc ca si cand vom avea decizia pozitiva de incheiere cu bine a 

acordului, tot pe surse o sa se spuna ca nu e adevarat, ca mint si cei de la FMI. 

Important este ca toate actiunile prioritare pe care ni le-am asumat le-am 

indeplinit sau le avem in grafic”, a spus premierul.  

Premierul Victor Ponta a negat si anterior informatiile vehiculate pe surse in presa centrala 

conform carora Romania ar fi cerut derogari Fondului Monetar International, adaugand ca 

toate prior actions vor fi realizate. Seful Executivului a mai precizat ca a fost trimisa 

scrisoarea de intentie catre FMI.  

„Eu va spun, din punct de vedere politic, ca nu am cerut nicio derogare si ca, din cate stiu eu, 

vom fi cu toate prior action-urile realizate”, a afirmat Victor Ponta.  
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CFR Marfa a fost privatizat cu succes. Compania 

castigatoare, Grup Feroviar Roman, a oferit pretul de 

202 milioane de euro, fata de 180 de milioane, pretul 

de la care licitatia a pornit, si s-a angajat ca va investi 

900 de milioane de lei in CFR Marfa. 

Premierul Victor Ponta l-a felicitat pe ministrul 

transporturilor, Relu Fenechiu, pentru aceasta realizare, 

afirmand totodata ca in cadrul acestei proceduri s-au 

respectat toate conditiile legale. Cu toate acestea, procedura de privatizare nu este in 

totalitate finalizata, fiind necesar si avizul Consiliului Concurentei. 

 „In primul rand, da, astazi cred ca e un rezultat foarte bun si il felicit pe domnul ministru 

Fenechiu si intreaga echipa de la Ministerul Transporturilor. Astazi s-au respectat absolut 

toate conditiile legale. Ramane ca procedura sa fie finalizata, de aceea sunt prudent, pentru 

ca e vorba aici de avizul Consiliului Concurentei, este vorba despre negocierile privind 

investitiile si locurile de munca, care se pastreaza, si de plata pretului pentru actiuni”, a 

declarat primul-ministru. 

Premierul a declarat ca inca de la inceperea procedurii 

de privatizare era specificat clar faptul ca datoriile CFR 

Marfa vor fi transformate in actiuni. „Statul roman nu 

poate sa finanteze companiile de stat, stiti foarte bine, 

pentru ca ar fi ajutor de stat. Singura varianta acceptata 

de Comisia Europeana era, la momentul privatizarii, sa 

convertim creantele in actiuni, altfel nu avem voie sa 

bagam niciun leu in CFR Marfa”, a adaugat premierul. 

De asemenea, Victor Ponta a declarat ca privatizarea 

CFR Marfa era necesara, deoarece dupa anul 2008 

compania a suferit un declin dezatruos, acumuland 

datorii uriase. Nu in ultimul rand, premierul a declarat 

ca se bucura ca CFR Marfa a fost cumparata de un investitor roman. „Va spun sincer ca ma 

bucur ca e roman, nu am nimic cu investitorii straini, sunt bineveniti si e foarte bine sa vina 

(...) Eu cred ca e foarte bine sa avem si investitori romani si nu e un escroc cu genti de bani 

cash. Este o firma mare, una din marile firme contributoare la bugetul de stat si angajator - 

cred ca are vreo 10.000 de angajati”, a declarat Victor Ponta. 
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Premierul Victor Ponta a afirmat ca procedura de listare pe bursa pentru pachetul 

minoritar al Hidroelectrica va fi declansata imediat dupa iesirea companiei din insolventa. 

 

„Am, impreuna cu domnul Nita, o veste buna: Comitetul creditorilor a aprobat planul de 

reorganizare a Hidroelectrica. Deci, probabil ca saptamana viitoare, Hidroelectrica, dupa un 

an de zile de lupte grele de tot, fara contracte cu baieti destepti, fara pierderile la Videanu in 

buzunar, fara toate celelalte afaceri necurate, revine pe piata si vreau imediat sa declansam 

procedura de listare pentru pachetul minoritar. La fel, la Compania energetica Oltenia - 

pachetul minoritar si la Romgaz”, a spus Victor Ponta.  

Seful Guvernului si-a exprimat dezideratul de a face „operatiunea mai complexa”, sa se 

obtina mai multi bani pentru dezvoltarea societatii, sustinand ca, astfel, „mesajul pentru 

zona de energie vine foarte foarte bine si intr-un context favorabil”.  

 



 

 

17 - 23 iunie 2013 

 

Premierul Victor Ponta a declarat ca doreste ca la 

toamna sa fie realizata o reforma reala a modului de 

organizare a aparatului public central. 

„In toamna vreau sa facem o reforma reala a modului 

de organizare a aparatului public central. Nu se mai 

poate sa lucrati cu aceiasi oameni care nu fac nimic 

sau care fac greseli si pe care nu poti niciodata sa ii 

sanctionezi in niciun fel. Nu se poate sa stati in 

aceleasi conditii in care aveti un angajat care castiga o 

mie de lei si unul care castiga 15.000 de lei. Nu se 

poate sa va spun eu de la Ministerul de Finante cati 

oameni va trebuie, cum sa ii platiti, ca nu aveti voie sa 

dati pe nimeni afara si nu aveti voie sa aduceti pe 

nimeni bun”, a afirmat primul-ministru.  

De asemenea, Victor Ponta a declarat ca Guvernul lucreaza la un act normativ care prevede 

desfiintarea tuturor posturilor nefinantate sau neocupate in acest moment, astfel incat prin 

reducerea in mod semnificativ a unei scheme incarcate artificial, sa se poata reveni in 

negocierea din luna iulie cu FMI si CE la regula de angajare unu la unu. 

„Avem pe circuit un act normativ care prevede desfiintarea tuturor posturilor nefinantate 

sau neocupate in acest moment. In acest fel, evident, efectul principal va fi desfiintarea unor 

functii de conducere. Acum sunt directori si sefi pe diverse departamente care mai au doi-

trei oameni in realitate in subordine. In rest, sunt posturi libere, vacante si neocupate. Or, 

din acel moment, reducand in mod semnificativ schema incarcata artificial, pentru ca 

oamenii nu sunt la serviciu, poti sa revii in negocierea pe care o s-o avem in luna iulie cu FMI 

si CE, poti sa revii la regula, pana la urma rationala, de angajare unu la unu. Adica pleaca o 

persoana, angajezi o persoana”, a precizat premierul.  

Prim-ministrul a mentionat ca regula de angajare a unei persoane pentru sapte posturi 

libere a dus, in special in domeniul sanatatii, la „situatii absolut aberante”.  

 



 

 

17 - 23 iunie 2013 

 

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 

vicepremierul Liviu Dragnea, a demontat o serie de prejudecati 

legate de procesul de regionalizare-descentralizare, in cadrul unei 

dezbateri publice desfasurate la Cluj, la care au participat circa 500 

de persoane. 

Vicepremierul a spus ca principalele temeri si false conceptii sunt 

legate de cresterea birocratiei, instabilitate legislativa, cresterea 

distantelor administrative, disolutia statului unitar si costul ridicat al 

reformei. 

Printre altele, Liviu Dragnea a subliniat ca, de fapt, va fi mai putina 

birocratie, pentru ca va fi redus aparatul administrativ si vor fi 

simplificate procedurile. Ministrul a spus ca va avea loc un transfer al 

competentelor administrative la nivelul cel mai apropiat de cetatean, 

iar in acest fel niciun cetatean nu va trebui sa mearga mai departe pentru rezolvarea 

problemelor sale administrative. De asemenea, distantele se vor scurta pe masura ce se vor 

transfera competentele la nivel regional, judetean si local. 

Potrivit lui Liviu Dragnea, nu poate fi vorba nici de instabilitate, deoarece regionalizarea 

presupune o reforma graduala, in doua etape: 2013-2014 si 2014-2016. 

Liviu Dragnea a mai spus ca nu se descentralizeaza statul unitar roman, Parlamentul, 

institutiile fundamentale ale statului precum armata, justitia, serviciile de informatii, politia, 

jandarmeria, institutiile responsabile de politica externa. De asemenea, potrivit acestuia vor 

fi reduse distantele administrative si vor fi reduse costurile administrative. 

Vicepremierul Liviu Dragnea a participat la o 

dezbatere publica privind procesul de regionalizare-

descentralizare din Romania, a patra organizata de 

MDRAP la nivel local. La dezbatere au participat 

reprezentanti ai administratiei publice locale din 

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, reprezentanti ai 

Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice, ai grupului de lucru academic din Consiliul 

Consultativ pentru Regionalizare (CONREG), ai 

societatii civile, specialisti. 
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Presedintele Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a declarat ca presedintele Traian 

Basescu ar trebui sa faca „un pic de curatenie” si a afirmat ca numarul de angajati de la 

Administratia Prezidentiala a crescut, iar consilierii prezidentiali fac politica si jignesc 

Parlamentul Romaniei la televizor. 

„In ultimii 10 ani numarul de angajati ai 

Camerei Deputatilor a fost constant, intre 

1.800 si 1.900-2.000 maxim. La 

Administratia Prezidentiala s-au dublat, 

banii la Administratia Prezidentiala s-au 

dublat, angajatii sunt de doua ori mai multi 

decat acum 10 ani si atunci de ce trebuie 

sa-mi ceri mie sa fie mai putini 

parlamentari cand angajatii Administratiei 

Prezidentiale sunt mai multi? Cand 

consilierii prezidentiali, o parte dintre ei, ar 

trebui sa fie apolitici, iar ei fac tot felul de 

structuri politice, ne critica la televizor, au devenit actori politici. Pe de o parte, in balanta 

aceasta Administratia Prezidentiala isi dubleaza bugetul, iar Parlamentul ramane cu acelasi 

buget si noi trebuie sa fim 300. Eu nu inteleg. In 2012, fata de acum 10 ani, bugetul 

Presedintiei era de trei ori mai mare”, a declarat presedintele Camerei Deputatilor.  

Valeriu Zgonea a adaugat ca marirea numarului de parlamentari se datoreaza „unei legi pe 

care a contestat-o PDL, cel care l-a sustinut pe domnul presedinte Basescu”.  

„Pe vremea domnului Emil Constantinescu si a domnului Iliescu un consilier prezidential nu 

avea voie sa aiba opinii politice, astazi marea majoritate a consilierilor prezidentiali emit 

opinii politice, dezbat, ne injura pe Facebook, jignesc Parlamentul Romaniei, eu nu mai 

inteleg, adica, pana la urma intrebarea asta e facuta doar pentru noi? Eu sunt obligat, 

conform Constitutiei, sa dau un aviz consultativ, vom da acest aviz, asa cum am facut 

intotdeauna, Parlamentul Romaniei nu obstructioneaza activitatea institutiei prezidentiale, 

dar domnul presedinte, cu tot respectul pe care i-l port, ar trebui sa faca un pic de curatenie 

si la dansul in ograda”, a incheiat presedintele Camerei Deputatilor. 
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Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege potrivit caruia, de la 1 octombrie 2013, 

pensiile militarilor recalculate in 2010 revin la nivelul de dinainte de recalculare. Camera 

Deputatilor este for decizional cu acest proiect. 

 

Proiectul prevede ca pensiile militarilor recalculate in 2010 ale caror cuantumuri sunt mai 

mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se vor plati in cuantumul din 

decembrie 2010 incepand de la 1 octombrie 2013. 

Adoptarea acestui proiect indeplineste unul dintre primele obiective ale USL, si anume 

revenirea la pensiile militare la cuantumul din 2010. Guvernul Boc a taiat pensiile militarilor, 

si acum se face dreptate, USL indeplinindu-si astfel promisiunea electorala. 
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Purtatorul de cuvant al PSD, Catalin Ivan, a 

declarat ca USL, dar si celelalte formatiuni 

politice din Romania, vor ignora total din punct 

de vedere mediatic noul referendum al lui 

Traian Basescu, cel pentru trecerea la un 

Parlament unicameral cu maximum 300 de 

membri. 

Catalin Ivan a afirmat ca celalalt referendum, cel 

pentru noua Constitutie, ar putea fi organizat in 2 

zile, pentru a-i spori sansele de a atinge pragul de 

validare, mai ales daca el ramane la 50%. 

„Referendumul lui Basescu nu va fi suficient 

promovat, toate celelalte partide se vor face ca 

nu exista referendumul lui Traian Basescu, va 

vorbi doar Miscarea Populara. Foarte putini romani vor afla despre acest referendum. Poate 

ca referendumul lui Basescu va fi un argument in plus, sa le aratam oamenilor ca prin noua 

Constitutie nu va mai fi posibil asa ceva”, a spus Catalin Ivan. 

Purtatorul de cuvant PSD considera ca Basescu incearca sa saboteze noua Constitutie, 

dintr-un „moft”, dar ca face asta cu un pret foarte ridicat. 

„Este, evident, o incercare de sabotare a noii Constitutii. Traian Basescu incearca sa puna 

presiune pe Parlament, sa faca modificarea Constitutiei asa cum vrea el. (...) Noi vom milita 

pentru noua Constitutie si ne vom bate pentru acel referendum. Eu cred ca un nou 

referendum, cu aceleasi intrebari ca in 2009, cu aceleasi teme, e unul sortit esecului, va muri 

in anonimat, nu cred ca cineva in afara de Basescu va face valuri pe subiectul asta. Daca e cu 

o saptamana, cu doua inainte, noi vom face campanie pentru modificarea Constitutiei, 

foarte multi romani nu vor sti ca a fost referendumul lui Basescu. In schimb, problema tine 

de bani - 20 de milioane de euro sau cam asa ceva, cheltuiti pentru un moft al unei 

persoane”, a mai comentat Catalin Ivan. 
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In cadrul sedintei de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta ce prevedere  

infiintarea unui Fond mutual pentru fermierii romani, care sa-i ajute pe acestia sa nu mai 

piarda nimic din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, diferentelor de piata sau 

diferentelor de venit. Conform actului normativ, Fondul poate fi creat de catre fermierii 

care detin cel putin 30% din suprafata agricola a Romaniei, iar oficialitatile vor incuraja 

toti fermierii romani sa adere la acest fond.  

Fondul va fi sprijinit de Comisia Europeana pe baza unui ONG care va fi infiintat, urmand ca 

in primii sai trei ani de activitate costurile de functionare sa fie acoperite din fonduri 

europene. Fondul se constituie din 65% contributie nationala si a Uniunii Europene si 35% 

din contributia membrilor. Ministrul Agriculturii a oferit un exemplu in care la productia pe 

care un fermier o inregistreaza intr-un an obtine o diferenta de 100.000 de euro fata de anul 

trecut, fermierul poate sa-si acopere aceasta diferenta numai daca pierderea este incadrata 

intr-o anumita cauza care va fi definita in perioada urmatoare prin norme metodologice. 

Astfel, fermierul poate sa-si recupereze de la fondul mutual intreaga suma de 100.000 de 

euro, 65.000 de euro venind ca si contributie de la bugetul de stat si 35.000 din contributiile 

pe care fermierii le aduc la acest fond mutual, urmand ca statul dupa aceea din cei 65 000 

de euro, 75% sa-i recupereze din fonduri europene. 

In cadrul aceleiasi sedinte de Guvern a fost adoptat si proiectul normativ care prevede 

achizitionarea de avioane multirol F-16 pentru fortele aeriene. Totodata, Guvernul a adoptat 

o OUG pentru eliberarea benzilor de frecventa radio 830-862 Mhz, 1747,5-1785 Mhz, 

1842,5-1880 Mhz si 2500-2690 Mhz, urmand ca din banii incasati de ANCOM, 97 de 

milioane de euro sa fie destinati achizitionarii celor 12 avioane, restul sumei fiind finantata 

din fondurile proprii ale MApN.  
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Corina Cretu a pledat, la Vilnius, pentru includerea Romaniei in spatiul 

Schenghen intre prioritatile presedintiei lituaniene ale UE 

Europarlamentarul Corina Cretu a pledat, la Vilnius, pentru includerea 

aderarii Romaniei la Spatiul Schengen intre prioritatile presedintiei 

lituaniene a UE, care va incepe la 1 iulie.  

In dialogurile cu presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, si cu premierul 

Algirdas Butkevicius, Corina Cretu a subliniat necesitatea identificarii unei 

solutii politice pentru deblocarea procesului de aderare a Romaniei si 

Bulgariei la Schengen. 

 

Viorica Dancila cere Comisiei ca de serviciilor medicale din strainatate sa 

beneficieze egal toti cetatenii UE 

Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a solicitat Comisiei Europene un raspuns 

dar mai ales ce propuneri are, in ceea ce priveste refuzul unor spitae din Spania 

sau Grecia de a recunoaste cartea europeana de asigurare medicala (CEAM).  

„Exista o serie de probleme cu care se confrunta cetatenii europeni care locuiesc in 

Spania sau Grecia sau turistii aflati in vacanta in aceste tari, legate de refuzul unor 

spitale publice sau private de a recunoaste CEAM. Mai multe case de asigurari medicale 

atrag atentia asupra faptului ca cetatenilor europeni care calatoresc in strainatate sau 

locuiesc in alt stat membru li se cer sa plateasca facturile de la spital sau medicamentele in 

numerar la tarife superioare”, a atras atentia europarlamentarul social-democrat. 

 

Ioan Enciu: Parlamentul European si Comisia reitereaza sprijinul pentru aderarea 

Romaniei la spatiul Schengen 

Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European a 

aprobat un amendament depus de europarlamentarul roman Ioan Enciu. 

Amendamentul se refera la faptul ca Parlamentul European reitereaza sprijinul sau 

deplin pentru aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen si cere, in acelasi 

timp Consiliului sa ia o decizie favorabila privind aderarea in cel mai scurt timp.  

Totodata, Comisia a reconfirmat in cadrul aceleiasi sedinte, faptul ca cele doua state 

respecta in totalitate criteriile de aderare si, prin urmare, ar trebui sa li se permita accesul 

deplin la zona europeana de libera circulatie. Amendamentul depus la rezolutia PE privind 

securitatea interna a UE de catre europarlamentarul Ioan Enciu, a fost sustinut de toate 

grupurile politice din PE.   
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