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Stimați ieșeni, 

 
Numele meu este Vasile Toma și, în perioada 2016-2020, v-am reprezentat în Senatul României. 
Consider că rolul de reprezentant în Forul Legislativ nu este nicidecum un statut. Este o misiune. 
Una la care te angajezi prin și alături de oameni. În opinia mea, așa cum experiența acestui 
mandat mi-a demonstrat, a fi senator sau deputat în Parlamentul unui stat democratic și de drept 
înseamnă a fi într-o continuă comunicare cu cetățenii, directă și indirectă, în așa fel încât să le 
poți reprezenta interesele și nevoile în deplină cunoștință de cauză, cu totală responsabilitate, 
respect și implicare. Pentru că gradul de încredere pe care cetățenii ți-l acordă este și trebuie să 
fie direct proporțional cu gradul de implicare și de respect pe care tu îl arăți față de nevoile și 
interesele acestora. De aceea, cred și susțin informarea continuă, reciprocă, dialogul continuu, 
cooperarea, transparența, eforturile și munca susținută și dedicată. 
Cred în onestitate, în respect, în adevăr și asumare și mă străduiesc ca tot ceea ce fac în viața mea 
politică și socială să fie ghidat după aceste valori. Și nu ca formule sau vorbe "bine ticluite" 
pentru procente și recunoaștere, ci ca demersuri cât se poate de firești, o continuitate a 
jurământului depus și a angajamentelor asumate față de cetățenii pe care îi reprezint, precum și ca 
o necesitate binevenită pentru noi toți. 



Pentru că gradul de încredere pe care cetățenii ți-l acordă este și trebuie să fie direct proporțional 
cu gradul de implicare și de respect pe care tu îl arăți față de nevoile acestora.  
Astfel, potrivit prevederilor Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informațiile de interes 
public, precum și din dorința îndeplinirii unui mandat absolut transparent care să aibă la bază 
continua informare și comunicare, pe această cale, consider de cuviință să vă prezint Raportul de 
mandat parlamentar 2016-2020, care conține principalele repere ale activității mele.  
Pentru orice detaliere sau informație punctuală, vă invit să mă contactați la adresele de mail 
contact@vasiletoma.ro și senator.vasiletoma@gmail.com sau folosindu-vă de numărul de telefon 
+40 749 215 511. 
Consider acest demers ca fiind unul cât se poate de firesc, ca o continuitate a jurământului depus 
în luna decembrie a anului 2016 și a angajamentelor asumate față de cetățenii pe care îi reprezint, 
precum și ca o necesitate binevenită în scopul unei corecte informări și unei comunicări cât mai 
deschise și transparente.   
Vă mulțumesc.  
 
 
 
I. Istoricul și identitatea mandatului: 
 
Data intrării în Parlament: 21.12.2016 
Circumscripţie: nr.24 
Colegiu: Iaşi 
Număr mandate: 1  
Grup parlamentar: Partidul Social Democrat 
 
Comisii permanente:  

• Comisia pentru transporturi şi infrastructură- Secretar, de la data de 01.09.2017 
• Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale- Membru, de la data 

de 11.09.2018, respectiv de la înființarea acesteia. 
Comisii comune: 

• Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude 
semnalate în spațiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 
2019- Membru, de la data de 26.06.2019 

Comisii speciale: 
• Comisia specială pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare- Membru, 
de la data de 13.03.2017 

Istoric Comisii permanente: 
• Comisia economică, industrii şi servicii- Membru, de la data de 22.12.2016 până la data 

de 31.08.2017 

mailto:contact@vasiletoma.ro


• Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică- Membru, de la data de 22.12.2016 până 
la data de 10.09.2018 

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: 
• Grupul parlamentar de prietenie cu Țărilor de Jos (Olanda)- Preşedinte, de la data de 

26.04.2017 
• Grupul parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman- Membru, de la data de 26.4.2017 
• Grupul parlamentar de prietenie cu Franța (Senat)- Membru, de la data de 26.4.2017 
 

Delegațiile Parlamentului României la organizații parlamentare internaționale: 
• Iniţiativa Central- Europeană- Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP)- Membru, de la data 

de 01.03.2017 
 
 
 
II. Obiectivele principale și prioritățile mandatului: 

• Dezvoltarea activității și rolului parlamentarului în statul și societatea românești. 
• Angajarea cu soluții concrete și eficiente în acele problematici critice care vizează statul 

român și cetățenii săi. 
• Realizarea de dezbateri, proiecte și programe, în colaborare cu instituțiile statului, 

societății civile și cetățeni, atât pe tematicile și nevoile comunității pe care o reprezint, cât 
și la nivel general național. 

• Îmbogățirea și eficientizarea continue ale mijloacelor de informare, colaborare și 
comunicare cu  cetățenii, precum și cu reprezentanții tuturor instituțiilor în vederea 
identificării permanente a nevoilor și intereselor cetățenilor, ca și pentru găsirea celor mai 
bune soluții în acest sens. 

• Eficientizarea mijloacelor de comunicare și informare, atât în relațiile cu cetățenii, cât și 
cu presa; 

• Demararea unor noi programe și proiecte, urmărind politica socială a partidului pe care îl 
reprezint, dar și nevoile specifice ale comunității. 

 
 
 
III. Activitatea parlamentară curentă: 
În conformitate cu articolul 34, litera d). din Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, activitatea parlamentară curentă, privitoare la principalele drepturi 
politice ale deputaţilor şi senatorilor, precum şi obligaţiile corelative, activitatea mea 
parlamentară pe durata acestui mandat s-a concretizat prin și în următoarele: 
 



A. DECLARAȚII POLITICE: 
1. „Amploarea serviciilor ocazionale de transport persoane organizate ca servicii paralele 

celor regulate autorizate” 
2. „Situația dramatică a fostului Combinat de Utilaj Greu – C.U.G. Iași, actualmente S.C. 

Fortus S.A. Iași” 
3. „Respectarea drepturilor minorității române din Ucraina” 
4. „Susținerea și promovarea proiectelor care conduc la modernizarea și dezvoltarea 

economică a ieșenilor” 
5. „Iași – capitală de război” 
6. Declaraţie politică având ca temă munca suplimentară prestată de către o persoană în 

numele alteia 
7. „«Pas cu pas – scurt și tăcut tratat de distrugere» de Klaus Iohannis” 
8. „Suprema dovadă a democrației” 
9. „Car sharing=caring?” 
10. „Apel. Pentru comunicare. Pentru echipă. Pentru transporturile române” 
11. „Drumul fără de sfârșit al transporturilor din România sau (NE)Starea transporturilor din 

România” 
12. „Nemuritorii. «Nu regret nimic. A trăi în trecut e un consum psihic ilogic, care nu te 

ajută.» – doctorul Marin Burlea” 
13. „Necesitatea formării digitale în educația rutieră” 
14. „Identitatea națională. Fără compromisuri!” 
15. „La 100 de ani de Românie” 
16. „Transporturile, diamantul neșlefuit al României” 
17. „Iașiul, Moldova – timpul recunoașterii și valorizării lor binemeritate” 
18. „Gânduri politice pentru un altfel de an” 
19. „O istorie care continuă – bugetul Iașiului” 
20. „Ziua cârtiței sau ziua în care nenumirea ministrului transporturilor se repetă la infinit” 
21. „Klaus Iohannis bate record după record” 
22. „«Alimentara» și «Aprozar» – soluții de valorificare a producătorilor autohtoni” 
23. „Pași esențiali pentru sectorul transporturilor din România!” 
24. „Șansa recuperată a Moldovei” 
25. „O reușită: Directiva privind modernizarea legislației din domeniul protecției 

consumatorilor – OMNIBUS” 
26. „Moldova progresează. Moldova merge înainte!” 
27. „Orașul Târgu Frumos – mult mai mult decât ceea ce pare a fi” 
28. „PNL – de la Industria 4.0 la Industria 00” 
29. „De la valoare la succes în actul politic” 
30. „Dezvoltarea, ca răspuns și soluție pentru noi toți” 
31. „30 de ani de libertate. Prima generație” 
32. „Unde sunt faptele acelea atât de reclamate?” 

 



 
B. INTERPELĂRI: 

1. Gratuitatea la transport intern feroviar poate da naştere unei discriminări 
2. Pensionarii nu beneficiază de reducerile la transportul intern acordate în baza Legii nr. 

147/2000, în aceeaşi măsură în care statul decontează contravaloarea acestor reduceri 
3. Identificarea unor soluţii pentru reglementarea veniturilor din activităţi neautorizare ale 

unor agenţi economici 
4. Identificarea unor soluții pentru evitarea falimentului SC Fortus SA Iași și plata salariilor 

restante 
5. Efecte negative ale aplicării Ordinului nr. 733/2013 
6. Obiectivul de investiţii “Autostrada Târgu Mureş – Iaşi - Ungheni” 
7. Planul de acţiune al Ministerului Transporturilor pentru Autostrada Târgu Mureş – Iaşi – 

Ungheni (acord de mediu, licitaţie pentru proiectare şi execuţie lucrări pe 3 tronsoane) 
8. Obiectivul de investiţii “Autostrada Târgu Mureş – Iaşi - Ungheni” 
9. Asigurarea unei legături rutiere în regim de autostradă între provinciile istorice Moldova 

și Transilvania 
10. Crearea unei baze de date care să conţină lista tuturor companiilor care comercializează 

en-detail carburanţi 
11. Investigaţii medicale 
12. Activităţi de control efectuate în unităţile pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor 

şi tinerilor 
13. Infecţiile intraspitaliceşti 
14. Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de 

asistenţă medicală comunitară 
15. Dezvoltarea serviciilor de transport public local şi judeţean prin achiziţionarea de 

autovehicule destinate transportului rutier de persoane, prin intermediul Programului 
Operaţional Regional 

16. Accesibilitatea serviciilor naţionale de transport rutier de persoane în contextul posibilei 
liberalizări a acestora 

17. Aplicarea prevederilor Legii 164/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
cooperaţiei agricole nr. 566/2004 

18. Calculul accizei pentru produsele care conţin tutun 
19. Finanţarea Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” şi a Operei Naţionale Române din Iaşi; 

Procedura de înscriere în Patrimoniul Mondial UNESCO 
20. Apeluri de proiecte pentru efectuarea studiilor necesare fundamentării cifrelor de 

şcolarizare din învăţământul superior 
21. Stadiul actual şi calendarul de execuţie al lucrărilor din Regiunea de Nord-Est 
22. Incidența și prevalența bolilor profesionale 
23. Transporturile tip RO-LA 
24. Prevenirea comerțului paralel cu medicamente 
25. Asistență medicală, medicamente și proteze gratuite pentru anumite categorii 



socioprofesionale 
26. Stadiul procesului de ratificare a Protocolului 16 la Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului 
27. Monitorizarea încadrării în muncă a absolvenților 
28. Implementarea recomandărilor Raportului Băncii Mondiale pentru România 
29. Planul de revitalizare, eficientizare și dezvoltare avut în vedere de Ministerul Economiei 

cu privire la Romaero 
30. Reglementarea și organizarea activității școlilor de șoferi 
31. Gestionarea siturilor contaminate 
32. Gestionarea și pregătirea celebrării reperului nostru identitar național – Centenarul Marii 

Uniri 
33. Realizarea autostrăzii A8, secțiunea Ungheni – Iași – Tg. Neamț bate pasul pe loc! 
34. Aspectele și problemele esențiale ale trecerii la economia bazată pe servicii în România 
35. Depășire deficit bugetar prin alocarea de sume suplimentare realizării proiectelor majore 

de infrastructură 
36. La presiunea și indicațiile cui se iau deciziile în Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere? Și ce însemnătate mai au confidențialitatea în CNAIR și proiectele 
pe care le gestionează? 

37. Clarificarea si definitivarea situatiei siturilor din Moldova și trecerea în Patrimoniul 
Unesco al Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni 

38. Asigurarea forței de muncă calificată și a siguranței personalului din silvicultură – 
modificarea statutului personalului silvic pentru a echivala cu cel al polițiștilor 

39. Insuccesul firmelor de consultanță pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile 
40. Aspecte de bună gestionare și funcționalitate ale proiectului de modernizare a căii ferate 

Predeal – Brașov 
41. Asocierea județelor tranzitate de autostrada A8 pentru ca aceasta să depășească faza de 

proiect și să devină realitate 
42. Obiective de investiții POIM 
43. Susținerea serviciilor române de transport rutier internațional prin prisma deținerii 

Președinției Consiliului Uniunii Europene 
44. Precizări oficiale și rezultatele Masterplanului de servicii de sănătate pentru regiunea 

nord-est 
45. Situația îndeplinirii criteriilor economice pentru căpătarea statutului de integralist în 

Raportul Comisiei Europene din 2020 în vederea adoptării monedei euro 
46. Lămuriri și soluții de remediere a unei anomalii salariale 
47. SOS copiii cu autism din România 
48. Tuberculoza în România, în Iași, prioritate sau nu? 
49. Revenire asupra unor subiecte de extremă importanță pentru Moldova și România – 

Trecerea Bisericii “Trei Ierarhi” din Iași pe lista definitivă a Patrimoniului Mondial 
UNESCO și Clarificarea și definitivarea situației siturilor din Moldova și trecerea în 
Patrimoniul UNESCO al Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni 



50. Situația alimentării cu energie electrică a caselor și zonelor izolate din Moldova 
51. Simplificarea procedurilor birocratice ale domeniului transporturilor și creșterea 

sancțiunilor constructorilor care nu își respectă clauzele contractuale 
52. Situația desfășurării votului pentru alegerile europarlamentare 2019 în secțiile de votare 

din Diaspora 
53. Situația despăgubirilor pentru întârzierea sau anularea zborurilor Tarom 
54. Urmare a interpelării care privește “Situația alimentării cu energie electrică a caselor și 

zonelor izolate din Moldova” 
55. Urmare a Interpelării care privește “Planul de revitalizare, eficientizare și dezvoltare avut 

în vedere de Ministerul Economiei cu privire la Romaero” 
56. Urmare a Interpelării cu obiectul "Gestionarea siturilor contaminate" - urmărirea aplicării 

cadrului legislativ specific 
57. Suceava, Arad, Bihor, Satu Mare, …, ROMANIA. S.O.S. M.A.I. Pirateria în transportul 

de persoane internațional atacă! 
58. Aspecte specifice ale transportului rutier de persoane la nivel național în ceea ce privește 

modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 
59. Revenire și completare a Întrebării nr. 2530/b din 25.03.2019 cu obiectul “Nivelul de 

eficiență a investițiilor în România și în județul Iași” – actualizări și precizări detaliate cu 
privire la susținerea forței de muncă de la nivelul județului Iași 

60. Actualizări și urgentări pentru întreprinderea demersurilor de includere în Patrimoniul 
Unesco a șantierului arheologic și a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni 

61. Pesta porcină – aspecte nesoluționate și noile restricții impuse de către Comisia 
Europeană 

62. Măsuri pentru rezolvarea situației de gravă afectare a fluxului de tranzit al automarfarelor 
prin punctele de trecere a frontierei spre Ungaria 

63. Implementarea sistemului integrat de colectare a veniturilor fiscale 
64. Criza șoferilor profesioniști 
65. Alocările bugetare pentru lucrările de infrastructură rutieră și feroviară din regiunea de 

Nord-Est a României 
66. Date și termene clare și precise în privința stadiului public al procedurilor de achiziție 

pentru investiția privitoare la proiectarea și realizarea lucrărilor de modernizare a DN 28B 
– Botoșani – Târgu Frumos 

67. Clarificări în privința programului Tomata 
68. Aspecte lămuritoare și necesare cu privire la folosirea sumelor de bani colectate ca urmare 

a aplicării amenzilor în perioada de urgență 
69. Aspecte cu privire la inegalitatea socială în accesul la învățământul online în județul Iași 
70. Educația în Județul Iași, intre offline și online, între abandon și colaps 
71. Susținerea afacerilor de producție – simplificarea și urgentarea procesului de racordare la 

utilități. 
72. Prezentul și viitorul muncii și profesiilor în România. Între stagnare și adaptare. 
73. Donarea de plasmă pentru tratamentul pacienților diagnosticați cu SARS COV 2 – 



birocrație și metodologie greoaie și exagerate, eficiență reală minimă spre deloc 
74. Perspectiva echității sociale și grija față de generațiile viitoare de contribuabili și 

pensionari: Ce facem cu cel mai mare declin european al duratei de muncă pe parcursul 
ultimelor două decenii?! 

75. Compensarea pierderilor provocate transportatorilor români de adoptarea Pachetului de 
Mobilitate 

76. Iunie 2020 – Programul Național de Dezvoltare Locală – între teorie, practică și 
concretețe 

77. Fractură de logică sau activitate pur formală? Normele de igienă privind unitățile pentru 
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor - cum trece de la 
cadrul ideatic la transpunerea în realitate? 

78. Capacitatea instituțională a României de a implementa și finanța proiecte majore de 
infrastructură rutieră 

79. Transportul gratuit al elevilor in pericol iminent 
80. Educatia online si raportarea Guvernului la ea: iresponsabilitate, incompetenta sau 

nepasare?! 

81. SOS pesta porcina!! 

 
C. INTERPELĂRI CĂTRE PRIMUL-MINISTRU: 

1. Identificarea unor soluții pentru evitarea falimentului SC Fortus SA Iași și plata salariilor 
restante 

2. Măsuri privind reducerea evaziunii fiscale 
3. Oportunitatea înfiinţării unui Consiliu Naţional de atestare/autorizare a firmelor de 

construcţii 
4. HG nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar a fost 
contrasemnată 

5. Măsuri de rezolvare a situației României prezentată în Indexul Capitalului Uman (HCI) al 
Grupului Băncii Mondiale 

6. Măsuri de rezolvare a situației cetățenilor români din Houston 
7. Verificarea datelor din cadrul analizei de opțiuni pentru coridorul rutier Est-Vest 

Moldova-Transilvania 
8. Clarificări suplimentare privitoare la proiectul de importanță și prioritate națională – 

construirea autostrăzii A8 
9. Prioritizarea obiectivelor de investiții în infrastructură 
10. Precizări și clarificări privitoare la ORDINUL nr. 1960 din 6 august 2018 
11. Bugetul de stat 2019 – o șansă pentru toate zonele și cetățenii României 
12. Necesitatea politicii de echilibrare pentru coeziunea socială la nivel economic și de trai 



13. Valorificarea zonelor rurale românești pe măsura importanței și valorii lor – perspectiva 
națională și perspectiva europeană. 

14. Situația căilor ferate din România și modernizarea lor conform standardelor europene 
15. “Stenograma” discuțiilor oficiale (pentru asociațiile civice) și neoficiale (pentru Guvernul 

României) dintre Societatea Civilă și Guvernul României din luna februarie 2019 vis-a –
vis de proiectele de infrastructură rutieră din România 

16. Soluționarea adresei care semnalează anumite aspecte nefuncționale sau discutabile în 
cadrul activității ANRM 

17. Revenire și completare a Interpelării nr. 2703/c din 3.6.2019 – Soluționarea adresei care 
semnalează anumite aspecte nefuncționale sau discutabile în cadrul activității ANRM și 
sesizare asupra prejudicierii statului român cu peste un milion de euro în ceea ce privește 
încasarea de taxe, redevențe și impozite 

18. Termene pentru realizarea tronsonului Iași – Tg. Neamț 
19. Situația continuării și încheierii marilor lucrări de infrastructură ale României și 

perspectivele alocării bugetare pentru acestea 
20. Aspecte urgente și vitale privitoare la Parteneriatul Public Privat 
21. Infrastructura de transport și sectorul transporturilor din România nu reprezintă o 

prioritate pentru Guvernul Orban! Prioritatea constă doar în jocul politic al OUG–urilor 
fără șir care provoacă efecte negative asupra funcționării statului și asupra intereselor 
cetățenilor săi 

22. Aspecte necesare de clarificare urgentă asupra OUG privind modificarea și completarea 
unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și 
unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate. 

23. Fractura regională a infrastructurii românești de gaze, electricitate și transport 
24. CUM și CÂND folosește România disponibilitatea de susținere și ajutor a Comisiei 

Europene?! 
25. Situația muncitorilor sezonieri români care pleacă la muncă în străinătate pe durata 

pandemiei de Covid-19 
26. Răspunsuri necesare și importante ca urmare a unor sesizări repetate care produc pierderi 

pentru statul român. 
27. Transportul gratuit al elevilor în pericol iminent 
28. Educația online și raportarea Guvernului la ea: iresponsabilitate, incompetență sau 

nepăsare?! 
 
 
D. ÎNTREBĂRI: 

1. Monopol și ajutor de stat în transportul feroviar? 
2. Decontarea abonamentelor elevilor 
3. Calendarul de punere în funcțiune a sistemelor antigrindină din județul Iași, zona 

Tg.Frumos 
4. Stadiul și perspectivele realizării autostrăzii Ungheni-Iași-Tg.Neamț-Tg.Mureș 



5. Dreptul de acces universal la tratament împotriva infertilității 
6. Susținerea dezvoltării compartimentului de fertilizare in vitro de la nivelul Spitalului 

Clinic CF 2 
7. Identificarea unor soluții pentru evitarea falimentului SC Fortus SA Iași și plata salariilor 

restante 
8. Raport cu privire la decontarea transportului pe baza de legitimație individuală de 

călătorie 
9. Funcționarea Consulatului Itinerant din Washington 
10. Protecția drepturilor minorităților române din Ucraina 
11. Zilierii și ajutoarele sociale 
12. Grad de ocupare al aeronavelor TAROM 
13. Decontarea abonamentelor și biletelor elevilor 
14. Sala polivalentă în Iași 
15. Modul de comercializare a componentelor pachetelor de servicii turistice și a serviciilor 

de transport rutier contra cost de pasageri/călători 
16. Situația juridică și istorică a unui teren din Iași 
17. Identificare soluție implementare proiect canalizare comuna Balș, judetul Iași 
18. Obiective de investitii POIM 
19. Calendarul stabilit pentru Autostrada Târgu Mureș- Iași-Ungheni 
20. Necesitatea introducerii modului psihopedagogic în cadrul criteriilor de autorizare a 

instructorului auto și a profesorului de legislație rutieră 
21. Beneficiarii Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului se susținere a produsului 

tomate în spații protejate 
22. Sprijin pentru transportatorii rutieri 
23. Returnarea de acciză la motorină 
24. Decontarea sumelor pentru transport conform Legii 448/2006 
25. Situația juridică și istoricul unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor 
26. Prelungirea termenului de valabilitate a pașaportului 
27. Ombudsmen for Consumers 
28. Măsuri în vederea concilierii vieții de familie cu viața profesională 
29. Crearea unei baze de date care să conțină lista tuturor companiilor care comercializează 

carburanți 
30. Sănătatea orală 
31. Directivele europene care nu au fost transpuse în legislație 
32. Oportunitățile de finanțare pentru proiectele și domeniile prioritare cu impact asupra 

dezvoltării locale 
33. Îmbunătățirea gestionării fondurilor alocate Programului ”Şcoală după şcoală” 
34. Deprecierea bunurilor pe durata procedurilor judiciare 
35. Prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor 
36. Programele care acordă finanțare în domeniul turismului 
37. Înființarea unui centru de colectare a lânii în județul Iași 



38. Date statistice referitoare la efectivele de animale 
39. Punerea în functiune a celor trei puncte noi antigrindină din zona orașului Tg. Frumos, 

judetul Iași 
40. Programe naţionale de educaţie privind prevenirea şi combaterea consumului produselor 

din tutun 
41. Implementarea OUG/2018 privind modificarea și completarea OUG nr. 190/2000 privind 

regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România 
42. Programul Operațional Regional 2014-2020. 
43. Formarea profesională iniţială şi continuă a angajaților din institutiile publice centrale 
44. Indicatorii de referință în materie de învățământ și formare 
45. Posturi pentru persoane cu dizabilități 
46. Pericolul din fructe –THIABENDAZOL-IMAZALIL sau E233 
47. Stadiul Programulului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații 
48. Raportul de țară pentru România privind Indicele economiei și societății digitale ( DESI) 

pentru anul 2018 
49. Mentenanța bazei de date Oracle a sistemelor SIPE, SIUI și CEAS 
50. Situația istorică și juridică a locuințelor de intervenție 
51. Studii privind legătura de cauzalitate între mortalitatea specifică prin boli posibil asociate 

poluării aerului și nivelul poluanților din aer 
52. Situația profesorului de sprijin 
53. Lipsa medicamentelor oncologice 
54. Sprijin pentru IMM în vederea implementării GDPR 
55. Cupoanele de transport pentru pensionari 
56. Relațiile diplomatice cu Republica Populară Chineză 
57. Abordarea politicii de transport aerian open skies 
58. Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor prevăzute de codul de conduită 

al funcţionarilor publici 
59. Excelența în educație 
60. Clarificări în privința noii taxe auto 
61. Situația pestei porcine din România 
62. Reglementarea serviciilor de tip "car sharing" 
63. Soluții de descongestionare a traficului auto în așteptarea autostrăzii A8 
64. Demers pentru acordarea urgentă sprijinului financiar pe anul 2017 pentru fermierii din 

cadrul "Asociatiei Producatorilor de Legume- Ecoleg", Târgu Frumos. 
65. Autostrada Bacău-Brașov sau Autostrada Ungheni-Iași-Tg. Mureș? 
66. Autostrada Iași-Pașcani-Tg. Neamț (-Tg. Mureș) 
67. Precizări în privința Pactului Național pentru Infrastructură 
68. Folosirea bugetului agricol U.E. pentru promovarea produselor agroalimentare 
69. Necesitatea clarificării în privința proiectelor de construire a autostrăzilor 
70. Ariile protejate prin care trece traseul celor două autostrăzi Ungheni-Iasi-Tg Mures și 

Bacău-Brașov 



71. Prioritățile și provocările Ministerului Economiei și al Ministerului pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin prisma politicilor publice ale anului 2019 

72. Problema abandonului școlar și efectele sale pe termen lung la toate nivelurile statului 
român 

73. Situația bugetară privind realizarea autostrăzii A8 
74. Eliminarea antagonismelor și a neînțelegerilor cu privire la realizarea autostrăzii A8 
75. Punctele de intersectare ale autostrăzii Bacău-Brașov cu rețeaua de distribuție de gaze 

naturale de pe teritoriul României 
76. Autostrada Unirii: logica procedurii de licitație privitoare la proiectele tehnice de execuție 
77. Revenire asupra interpelării cu obiectul "Clarificarea și definitivarea situației siturilor din 

Moldova și trecerea în Patrimoniul UNESCO al Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni" 
78. Efectele și beneficiile pentru industria transporturilor ale instalării și utilizării rețelelor 5G 

în România 
79. Situația semnării contractului privind procedura „Realizarea Autostrăzii Brașov- Târgu 

Mureș-Cluj-Oradea, Lotul 1: Târgu Mureș-Ungheni și Drum de legătură-relicitare” 
80. Autostrada Unirii : între„ fie” și…„fie” 
81. Punct de vedere cu privire la situația și soluțiile pentru ariile protejate prin care trece 

traseul celor două autostrăzi Ungheni-Iași-Tg Mureș și Bacău- Brașov 
82. Cum spunem STOP accidentelor rutiere mortale 
83. Bugetul de stat 2019 - o șansă pentru proiectele prioritare ale Municipiului Iași și 

proiectele naționale din domeniul sănătății 
84. Bugetul de stat 2019- o șansă pentru proiectele prioritare ale Municipiului Iași și 

proiectele naționale din domeniul transporturilor 
85. Modificarea Legii zilierilor 
86. Pentru informarea corectă, transparentă și explicită a opiniei publice cu privire la Studiul 

de Fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț 
87. Reglarea dezechilibrului dintre creșterea producției vegetale și scăderea producției 

animale 
88. Securitatea energetică a României prin prisma investițiilor pentru generarea energiei 

electrice 
89. Apelul Structurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor din sistemul național de 

apărare, ordine publică și securitate națională 
90. Urgența și necesitatea creșterii numărului de specializări medicale-cu accent pe mediul 

rural-medici de familie 
91. Situația proiectelor și a gradului de absorbție a fondurilor europene 
92. Situația proiectelor și a gradului de absorbție a fondurilor europene 
93. Remedierea/ eliminarea unei anomalii fiscale în domeniul construcțiilor 
94. Nivelul de eficiență a investițiilor în România și în județul Iași 
95. Punct de vedere asupra Apelului Structurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor din 

sistemul național de apărare, ordine publica și securitate națională 
96. Referitor la programul de instalare a panourilor fotovoltaice 



97. Harta tehnologizării, digitalizării și robotizării pentru o economie competitivă 
98. Situația Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 

neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice pentru județul Iași 
99. Situația cererilor de finanțare a lucrărilor de cadastru din județul Iași 
100. Costurile și posibilitățile reale de implementare și funcționare ale noii structuri a 

anilor școlari, ale noului set de valori fundamentale și ale principiilor de bază în educația 
românească. 

101. Necesitatea încurajării formelor asociative în agricultură pentru dezvoltarea locală 
atât în cadrul Regiunii Nord-Est, cât și în întreaga Românie 

102. Situația privitoare la acordarea locurilor gratuite în taberele sociale și pentru copiii 
cu handicap la nivelul județului Iași și la nivel național 

103. Îndeplinirea programului de dezvoltare anual al companiilor energetice de stat și 
aplicarea strategiei energetice naționale 

104. Precizări în vederea îmbunătățirii și adaptării conform nevoilor și problemelor 
reale privitor la Legea cadastrului și a publicității imobiliare 

105. Stabilirea și atribuirea traseelor județene pentru transportul de persoane 
106. Urmare a adresei care semnalează anumite aspecte nefuncționale sau discutabile în 

cadrul activității ANRM 
107. Situația la zi a tuturor obiectivelor de infrastructură de transporturi aflată în lucru 
108. Urmare a întrebării "Punct de vedere cu privire la situația și soluțiile pentru ariile 

protejate prin care trece traseul celor două autostrăzi Ungheni-Iași-Tg Mureș și Bacău- 
Brașov" 

109. Urmare a Interpelării care privește "Situația alimentării cu energie electrică a 
caselor și zonelor izolate din Moldova" adresată Ministerului Energiei si Ministerului 
Mediului 

110. Urmare a Intrebării cu obiectul "Sprijin pentru IMM în vederea implementării 
GDPR" 

111. Urmare a Interpelării cu obiectul "Asistență medicală, medicamente și proteze 
gratuite pentru anumite categorii socio-profesionale" 

112. Urmare a Interpelării cu obiectul "Simplificarea procedurilor birocratice ale 
domeniului transporturilor și creșterea sancțiunilor constructorilor care nu iși respectă 
clauzele contractuale"- sistemul de digitalizare și modernizare a RAR 

113. Urmare a Interpelării cu obiectul "Tuberculoza în România, în Iași, prioritate sau 
nu?"- măsuri viitoare și implicarea agentului legislativ pentru perfectările legislative 
necesare 

114. Binevenite clarificări în privința situației și stadiului lucrărilor de infrastructură din 
România 

115. Implicarea, cooperarea interinstituțională și punctul de vedere asupra „piraților” 
transporturilor 

116. Funcționarul public-Revoluția Digitală sau Industrială? Competențele și instruirea 
digitală ale funcționarilor publici. 



117. Corpul didactic românesc 2019-2020 – viitor 
118. Revenire și completare asupra Întrebării nr. 5587/ MRP/ 2019 cu obiectul "Situația 

la zi a tuturor obiectelor de infrastructură de transport aflate în lucru"- actualizare 
119. Revenire și completare asupra Interpelării nr. 2392/d din 25.2.2019 cu obiectul 

"Precizări oficiale și rezultatele Masterplanului de servicii de sănătate pentru regiunea 
nord-est"- Actualizare cu privire la activitatea grupului tehnic constituit la nivelul 
Ministerului Sănătății 

120. Revenire la completare asupra Întrebării nr.2603 cu obiectul “Nivelul de eficiență 
a investițiilor din România și în județul Iași”- detalii suplimentare și actualizări 

121. Stații amenajate în aeroportul Otopeni pentru îmbarcarea pasagerilor de către 
operatorii de transport 

122. Aspecte de actualizare și clarificare asupra Întrebării cu obiectul "necesitatea 
încurajării formelor asociative în agricultură pentru dezvoltarea locală atât în cadrul 
Regiunii Nord-est, cât și în întreaga Românie"- consolidarea formelor asociative, 
recunoașterea și promovarea produselor agricole la nivelul județului Iași și regiunii de 
Nord-Est a României, în plan național și internațional 

123. Perspectivele și măsurile pentru rezolvarea problemelor și continuarea lucrărilor la 
toate nivelurile din sectorul agricol și de dezvoltare rurală din România și ale alocării 
bugetare pentru 2020 

124. S.O.S. Statutul personalului silvic! 
125. Detalieri, motivații și clarificări în privința actului normativ privitor la stabilirea 

creșterii prețurilor combustibililor la pompă 
126. Autostrada Sibiu – Pitești- etapa 1 conform cererii și proiectului de finanțare 

trimise Comisiei Europene 
127. Importul de electricitate al României 
128. Informații și lămuriri necesare în privința anumitor aspecte cheie privitoare la 

șoferii profesioniști din România 
129. Informații și detalii cu privire la anumite aspecte esențiale ale activității 

companiilor de transport public cu capital de stat din Romania 
130. Actualizări necesare - revenire asupra Întrebării cu obiectul „Perspectivele și 

măsurile pentru rezolvarea problemelor și continuarea lucrărilor la toate nivelurile din 
sectorul agricol și de dezvoltare rurală din România și ale alocării bugetare pentru 2020” 

131. Revenire asupra Întrebării cu obiectul „Obiective de investiții POIM” , ca urmare a 
necesității transmiterii unor noi și absolut necesare informații 

132. Soluționarea crizei șoferilor profesioniști din România prin încheierea asigurărilor 
obligatorii de sănătate pe perioada delegării și/ sau detașării 

133. Situația câștigurilor salariale ale conducătorilor auto din companiile de stat și 
private din România 

134. Situația scăderii exporturilor din principala ramură a industriei prelucrătoare din 
România-industria auto. 

135. Stadiul realizării tronsonului de autostradă Ungheni-Iași-Tg.Neamț 



136. Situația și vechimea studiilor de fezabilitate ale Autostrăzii Sibiu-Ploiești scoasă la 
licitație. Folosim sau nu studii de fezabilitate vechi de 12 ani? 

137. S-a rezolvat! Dar mai trebuie să așteptăm o perioadă nedeterminată. Motivul 
întârzierilor și scuzelor nesfârșite în ceea ce privește Autostrada Unirii 

138. Revenire și completare cu anexele necesare a întrebării cu obiectul "Situația 
câștigurilor salariale ale conducătorilor auto din companiile de stat și private din 
România" 

139. Situația împrumuturilor contractate de România în perioada decembrie 2019-
ianuarie 2020 

140. Între mit și adevăr :Dobânzile negative în euro pentru împrumuturile contractate 
de România 

141. Economia digitală. Ce și cu cine facem pentru a aduce la teorie și practică? 
142. Sursele de asigurare și sustenabilitate financiară pentru plata pensiilor, asigurărilor 

sociale și a altor forme de suport ca urmare a pandemiei COVID-19 
143. Inițiativele și măsurile luate pentru fructificarea măsurilor luate de către Comisia 

Europeană ca urmare a pandemiei de COVID-19 
144. Soluționare cu celeritate a unei situații trenante ca urmare a sesizărilor repetate ce 

mi-au fost aduse la cunoștință 
145. Lămuriri absolut necesare cu privire la situația demiterii cadrelor medicale de la 

Institutul de Psihiatrie din Iași și asupra abuzurilor din sistemul medical 
146. ituația de la Institutul de Psihiatrie Socola Iași- finanțarea paturilor de îngrijiri 

paliative. 
147. Efectele pandemiei asupra sectorului transporturilor din România și măsuri de 

sustenabilitate 
148. Situația funcționării și a funcționalității digitalizării în activitatea instituțiilor 

publice din România și pârghiile oferite cetățenilor în perioada pandemiei de Coronavirus 
149. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier din România, ca principală măsură 

de sprijin a economiei românești- în și după pandemia de coronavirus 
150. Calendar realizare autostrada Ungheni- Iași -Tg. Neamț. 
151. Situația locurilor de muncă și a muncii în județul Iași ca urmare a declanșării 

pandemiei de Coronavirus 
152. Situația la zi a finanțelor publice ale României 
153. Îndeplinirea necesității lui ACUM in inovare si digitalizare pentru salvarea si 

sustenabilitatea economiei românești 
154. Rata dobânzii pe termen lung pentru România și afectarea generațională de 

contribuabili 
155. Pregătirea pentru introducerea formatului unic de raportare financiară 
156. Situația măsurilor și acțiunilor inițiate pentru ca România să beneficieze de suma 

alocată de către Comisia Europeană în exercițiul bugetar 2021-2027 
157. Finanțele publice ale României – față în față cu realitatea. 
158. De-o parte, donații și sponsorizări pentru sistemul medical afectat de pandemia de 



Coronavirus. De cealaltă parte, declarații de genul „…sa…mai vedem…” . O parte : 
„putem și vrem acum”. Cealaltă parte : „Mai vedem…”- Lămurire privitoare la cazul 
firmei donatoare de aparate de plasmafereză către Ministerul Sănătății 

159. Educația continuă, ca proces operațional real în educație, muncă și funcționarea la 
nivel administrativ a statului 

160. Valorificarea unei oportunități unice pentru România – sumele fără precedent 
alocate prin fondurile europene și pregătirea Planului Național de Recuperare 

161. SOS polițiștii români – salvatorii trebuie salvați 
162. Acum! Implicare și responsabilitate pentru agricultorii și cetățenii județului Iași și 

din întreaga țară pentru contracararea și remedierea efectelor fenomenelor meteorologice 
extreme. 

163. Situația Casa Verde-Fotovoltaice 
164. Aspecte de funcționare și funcționalitate ale Sistemului de Urmărire a Materialului 

Lemnos 
165. Informații cu privire la aspecte esențiale ale activității operatorilor de transport cu 

capital majoritar al unităților administrativ-teritoriale 
166. Situația afectării sectorului de transporturi din județul Iași ca urmare a pandemiei 

de Coronavirus. 
167. Învățământul românesc din impas în impas. Cine este responsabil cu adevărat de 

dezastru? 
168. Atragerea investitorilor în România: argumente și dovezi fără interpretări politice 

și populiste. 
169. Jocul absurd și grotesc de „Uite școala, nu e școala”. 
170. Problemele costului electricității în România 
171. Între prevenție, buna gestionare și pagube gratuite - investițiile în sistemele de 

irigație in 2020 
172. Influența împrumuturilor asupra serviciului datoriei publice pentru următoarele 

generații 
173. Bolnavii cronici ai României sunt ai nimănui! Îi salvați sau îi lăsați pradă bolii și 

pericolului de infectare cu Covid-19? 
174. SOS: Încălcarea dreptului elevilor la burse școlare!!! 
175. Precizări importante cu privire la oferirea de meditații nedeclarate și 

nemonitorizate fiscal 
176. Masura 21: probleme reclamate si nerezolvate 
177. Reglementarea situatiei concursurilor publice de oferte pentru concesionarea de 

activitati miniere de explorare 
 
 
E. LUĂRI DE CUVÂNT ÎN PLEN: 70 privitoare atât la propunerile și inițiativele legislative 
aflate pe ordinea de zi, cât și la probleme și problematici diverse de importanță locală, națională 
și internațională. 



 
 
F. De asemenea, în conformitate cu articolul 34, litera a). din Legea nr. 96 din 21 aprilie 
2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, activitatea parlamentară curentă, 
privitoare la principalele drepturi politice ale deputaţilor şi senatorilor, precum şi 
obligaţiile corelative, activitatea mea parlamentară pe durata acestui mandat s-a 
concretizat prin și în următoarele  
INIȚIATIVE, PROPUNERI ŞI PROIECTE LEGISLATIVE LA NIVEL NAȚIONAL: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 
octombrie 2014  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului 

3. Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind 
falsificarea şi contrafacerea) 

5. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale 
statului 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 
2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007, privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor 
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 

10. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu 
Mureş "AUTOSTRADA UNIRII" 

11. Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de 
Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 

14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 



nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 

16. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori 

17. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de 
reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol 

18. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine 
pentru activitatea de reproducţie 

19. Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în 
agricultură, acvacultură şi industria alimentară 

20. Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri 

21. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 
privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 

22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei 
alimentare 

23. Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - 
S.A. şi pentru modificarea unor acte normative  

24. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare 
a României-S.A. 

25. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1) şi (4) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

26. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 

27. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din cereale 

28. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din 
sectorul pescuitului şi acvaculturii 

29. Propunere legislativă pentru modificarea art.18 indice 1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 
2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare 

30. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.ad) şi a art.42 lit.o) din Legea vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

31. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - 
IV din învăţământul de stat şi confesional 

32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice 

33. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal 



34. Propunere legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea 
ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului 
nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 

35. Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine 
din rasele Bălţată Românească şi Brună 

36. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor 

37. Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona 
montană 

38. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea 
stânelor montane 

39. Propunere legislativă privind Legea muntelui 
40. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
41. Propunere legislativă privind Codul administrativ al României 
42. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

43. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
educaţiei şi sportului 

44. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 privind 
stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic 

45. Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 

46. Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2) indice 1 din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  

47. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea 
unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale  

48. Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
deciziile Curţii Constituţionale şi Decizia CEDO din 07 martie 2017 cazul Cerovsek şi 
Bozicnik contra Sloveniei 

49. Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, 
Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 
privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi 
prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului 



European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea 
instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană 

50. Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii 
Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 
martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a 
dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi 
confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, 
precum şi a Deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 

51. Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", 
proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

52. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind 
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare 
de risc 

53. Propunere legislativă privind destinaţia unor terenuri şi a construcţiilor edificate pe 
acestea 

54. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie 
electorală 

55. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând 
ajutoare de urgenţă 

56. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluţiei de la 
1848 şi a Democraţiei Româneşti  

57. Propunere legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de 
importanţă naţională cu privire la reţeaua electrică de interes naţional şi strategic 

58. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

59. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004 

60. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

61. Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

62. Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor 
63. Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a 

României 
64. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  
65. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 
66. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 



locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
67. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
68. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  
69. Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016 

70. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative 

71. Propunere legislativă pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul politicilor 
administrative pentru agricultură şi dezvoltare rurală în cadrul administraţiei publice 
locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă 

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

73. Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

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

75. Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 

76. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii 
fiscal-bugetare 

77. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă 

78. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţei naţionale 
nr.1/2011 

79. Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului 
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi 
operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum 
şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

80. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare 

81. Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

82. Propunere legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura 
adopţiei 

83. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a 
antreprenorului român"  

84. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor speculative de 



creanțe 
85. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în 

contractele de credit 
86. Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive 
87. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind 

internshipul 
88. Propunere legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul 

Iași 
89. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat 
90. Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din 

Decembrie 1989” 
91. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 
92. Propunere legislativă privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul Maramureş, 

"ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă 
93. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional 

”Mihail Kogălniceanu” 
94. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 
95. Propunere legislativă privind prevenția și depistarea precoce a diabetului 
96. Propunere legislativă privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe 

teritoriul României 
97. Propunere legislativă - "Legea laptelui și a produselor lactate" 
98. Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 
99. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 
100. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.81/2003 privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, 
aprobată prin Legea nr.493/2003 

101. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative 
privind acordarea de facilități conducătorilor auto care si desfasoara activitatea in 
domeniile transport de calatori si transport de marfa 

102. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 

103. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.120/2006 a 
monumentelor de for public  

104. Propunere legislativă privind prelungirea valabilității programelor de transport 
județean 

105. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 



reforma în domeniul sănătății 
 
 
 
 
IV. Activitatea Biroului Parlamentar. Implicarea în comunitate, relațiile cu 
societatea civilă, transparență, consultare și comunicare 
 
Încă de la înființarea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, Biroul meu Parlamentar compus din cabinetul din municipiul Iași 
respectiv cabinetul din orașul Tg. Frumos, a venit în întâmpinarea nevoilor și cerințelor 
cetățenilor pe care îi reprezint, dar și a oricăror cetățeni care mi-au solicitat sprijinul și pe care, 
conform prerogativelor mele parlamentare, legale, îi pot susține.  
Activitatea acestui Birou s-a concentrat atât pe reprezentarea în teritoriu a activității mele 
parlamentare, soluționarea peţițiilor, a adreselor și a memoriilor primite, menținerea legăturilor 
cu reprezentanții instituțiilor cât și pe implicarea activă și continuă pentru identificarea şi 
soluţionarea tuturor problemele sesizate de către cetățeni, solicitarea de informații, documente, 
statistici, etc. care pot acorda un suport constructiv și eficient comunității.  
Având în vedere programul de lucru al unui parlamentar, care necesită prezența acestuia la 
ședințele de plen și de comisii, de luni până joi inclusiv, din dorința de a susține legătura cu 
cetățenii, am asigurat program de înscrieri la audiențe și prin intermediul angajatilor biroului 
parlamentar. 
De asemenea, pe tot parcursul mandatului, am participat la diverse evenimente organizate la nivel 
local fie de reprezentanți ai instituțiilor locale și naționale, la invitația/solicitarea reprezentanților 
autorității administrației publice locale și/sau centrale, fie de reprezentanți ai societății civile, 
urmărind să contribui în permanență la toate acele aspecte ale comunității unde a fost nevoie de 
implicarea mea.  
Biroul Parlamentar reprezintă interfața întregii mele activități cu cetățenii pe care îi reprezint în 
Parlament, dar și cu toți aceia care apelează la sprijinul meu în calitate de parlamentar. 
În cadrul acestuia, printre altele, s-au susținut audiențe după un program prestabilit, anunțat în 
teritoriu și în ordinea priorităților. De asemenea, s-au înaintat și s-au pregătit adrese, memorii, 
sesizări și petiții.  
Pe întreaga perioadă a mandatului, am încercat, în măsura posibilităților, să acordăm sprijin și 
suport fiecărui cetățean care s-a adresat Biroului Parlamentar, găsind rezolvarea adecvată pentru 
problemele sesizate. 
Ca obiective principale, în cadrul Biroului Parlamentar Vasile Toma, am urmărit 
permanent următoarele obiective: 

1. Reprezentarea în teritoriu a activității parlamentare. 
2. Identificarea tuturor problemele de tip social, economic, legislativ ale cetățenilor. 
3. Solicitarea de la autoritățile publice a informațiilor, documentelor, rapoartelor, analizelor 



și statisticilor care pot ajuta activitatea în folosul cetățeanului. 
4. Exercitarea controlului parlamentar asupra instituțiilor, conform legislației în vigoare. 
5. Realizarea programului de lucru în concordanță cu prioritățile existente. 
6. Menținerea legăturii cu reprezentanții societății civile și cu cei ai instituțiilor din domeniul 

sanitar, de învățământ, economic, cultural etc. 
7. Soluționarea petițiilor, a adreselor și a memoriilor primite. 
8. Menținerea legăturilor cu presa locală și națională. 
9. Menținerea legăturilor cu reprezentanții partidului din care fac parte. 

De asemenea, ca senator de Iași, pe toată perioada mandatului, am încercat și m-am străduit să 
mă implic cât mai mult în comunitatea județului pe care îl reprezint. Principala mea activitate a 
privit, în măsura în care a fost posibil, un dialog continuu cu reprezentanții instituțiilor din aceste 
zone, identificarea problemelor, aducerea în atenția publică și rezolvarea lor. 
Prin dialog și o monitorizare continuă, m-am implicat la nivelul atribuțiilor mele parlamentare, 
principalele aspecte care au tinut de aceasta urmărind: 

1. Problemele financiare cu care se confruntă primăriile pentru aplicarea și finalizarea 
proiectelor propuse. 

2. Susținerea politicii de asistență socială în cadrul comunității. 
3. Lupta împotriva corupției de la nivel local și sesizarea factorilor îndreptățiti să o 

cerceteze. 
4. Rezolvarea și acordarea de suport pentru toate problematicile locale și naționale în 

conformitate cu prerogativele parlamentare. 
Ca urmare a acestui demers, am adresat către instituțiile abilitate toate demersurile, în deplină 
transparență și consultare cu cetățenii Circumscripției. 
În ceea ce privește standardele și nivelurile de comunicare, am folosit toate mijloacele de 
infomare și comunicare, atât cele standard, cât și cele virtuale, prin intermediul mass-media, cât 
și al social media, acolo unde am informat, comunicat și actualizat permanent atât întreaga mea 
activitate, cât și toate datele necesare pentru o imagine cât mai exactă a atribuțiilor și obligațiilor 
mele. 
Ori de câte ori a fost necesar, am emis comunicate și declarații de presă legate de evenimentele 
locale și naționale la care am fost prezent. 
 
În întreaga mea activitate de până acum, am urmărit respectarea și aplicarea cu strictețe ale 
prerogativelor mele parlamentare, ale jurământului depus, ale responsabilităților și obligațiilor 
care mi-au revenit, fidel principiilor și valorilor etice, morale, sociale și democratice, respectând 
cetățenii care m-au investit cu încrederea lor prin votul din 2016, echipa din care fac parte, toți 
reprezentanții și partenerii instituționali și sociali, precum și statutul deținut, ghidându-mă în 
permanență după indicatorii unei complete transparențe și după instrumentele de feedback oferite 
de cetățenii pe care îi reprezint. 
Pe această cale, în încheierea acestui Raport, le mulțumesc încă o dată cetățenilor din județul Iași 
pentru participarea lor continuă în susținerea și îndeplinirea acestui mandat, pentru încrederea pe 
care mi-au acordat-o, precum și membrilor echipei mele, colegilor și tuturor partenerilor și 



colaboratorilor care mi-au acordat suportul lor.  
 
 
 
 
 
 
 


