




114 inițiative legislative
185 interpelări adresate guvernului
117 luări de cuvânt în Senat
49 declarații politice
14 moțiuni semnate

• Secretar al Biroului Permanent al Senatului
• Secretar al Comisiei economice,

industrii și servicii
• Membru al Comisiei pentru comunicații

și tehnologia informației
Altele:
• Membru al Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare
• Membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

• Economie
• Educație

• Digitalizare
• Antreprenoriat

Ariile principale ale activității mele sunt
economia, educația, digitalizarea, Guvernanța
corporativă și dezvoltarea antreprenoriatului.

Priorități:

Activitate parlamentară

fb.me/SilviaDinicaUSR 2 silviadinica.ro



Activități în Parlament
Dezbatere pe tema cercetării

Am organizat o întâlnire cu reprezentanți ai comunității Am organizat
o întâlnire cu reprezentanți ai comunității științifice din România
pentru cu scopul de a discuta despre problemele cu care cercetătorii
români se confruntă. În cadrul acestui eveniment am încercat să
identificăm potențialele soluții pentru nevoile și provocările dintr-un
domeniu atât de important pentru economia românească. O
problemă majoră a cercetării din România, așa cum a rezultat din
concluziile întâlnirii, o reprezintă lipsa predictibilității. În primul rând,
concursurile de finanțări de proiecte de cercetare nu sunt anunțate în
timp util, astfel că unii cercetători pot ajunge în situația să nu aibă
suficient timp pentru a scrie și îndeplini formalitățile pentru a putea
să se înscrie. În al doilea rând, după depunerea proiectului se ajunge
de multe ori în situația ca banii de la Ministerul de resort să ajungă cu
mare întârziere. În al treilea rând, există o problemă majoră de
predictibilitate a finanțărilor, pe termen lung. Finanțarea pentru
proiecte se modifică de la un an la altul, astfel încât e posibil ca într-un
an, un proiect de cercetare să primească mai puțini bani decât era
necesar.
Acesta este doar începutul unei serii de dezbateri cu privire la
modernizarea necesară a țării, pe baza cărora vom iniția acțiuni
parlamentare care să producă o schimbare în bine.Cercetarea este
Cenușăreasa” alocărilor bugetare și ani la rând, diferitele guverne au

încercat să mascheze realitatea, alocând o sumă cu mult mai mică
decât cea asumată prin strategia națională de cercetare. România
ocupă acum ultimul loc din UE ca procent din PIB investit în cercetare,
această valoare fiind de cel puțin patru ori mai mică decât media
europeană.
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Dezbatere pe tema fake-news
și dezinformare digitală

Dezbatere despre folosirea
nevăzătorilor în detectarea
timpurie a cancerului mamar

În contextul în care știrile false reprezintă una dintre marile
probleme ale democrației, am organizat împreună cu Chamber of
Excellence in International Affairs (CEIA) dezbaterea Fake News
vs. UE? Dezinformarea digitală și post-adevărul în contextul
alegerilor europene”.
Printre participanții la această dezbatere s-au numărat atât
specialiști în domeniul știrilor false, parlamentari, reprezentanți
din partea Ambasadei SUA în România, jurnaliști, cadre didactice
și studenți.
Știrile false apelează la noutate și emoție și din acest motiv este
dificil să le identificăm. În schimb trebui să știm că, în ciuda
încercărilor, știrile false nu vor dispărea așa că este important să
avem grijă și să nu le lăsăm să ne influențeze modul de gândire;
Consider că ,,arma” pe care noi o avem și pe care o putem folosi
pentru a identifica fake news-ul este educația deoarece șansele
ca o persoană informată să cadă în plasa întinsă a dezinformării
sunt mult mai mici.

Am organizat o dezbatere în cadrul căreia am discutat despre
posibilitatea folosirii persoanelor nevăzătoare în scopul detectării
timpurii a cancerului mamar.Persoanele nevăzătoare sunt persoane
speciale. Studiile au demonstrat faptul că la nivelul creierului acestora
se produc schimbări anatomice, structurale și funcționale astfel încât,
în lipsa stimulilor vizuali, aceștia au capacitatea de a îmbunătăți
celelalte simțuri - au o mare sensibilitate tactilă, auditivă, olfactivă și
o memorie foarte bună.
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Proiect ”USR Deschide porțile
parlamentului pentru viitor”

În cadrul întâlnirii s-a pus accentul pe faptul că soluția pentru
creșterea ratei de supraviețuire în urma cancerului mamar o
reprezintă depistarea timpurie a acestuia și asupra faptului că
aceste persoane nevăzătoare pot să localizeze orice anomalie cu
precizie (de reținut este și faptul că un examinator medical tactili
nu înlocuiește un medic, ci ii este un asistent, de cele mai multe
ori, localizarea unei anomalii fiind urmată de un control prin
ultrasunete sau o mamografi).

Am organizat și coordonat 9 vizite la Palatul Parlamentului la care
au participat peste 260 de persoane (dintre care peste 200 de
elevi) în cadrul proiectului ,,USR deschide porțile Parlamentului
pentru viitor”. La aceste vizite au participat atât elevi și profesori
din România (din București, Buzău, Craiova ș.a.) cât și elevi și
profesori din alte țări (ex: Grecia, Portugalia, Croația, Italia ș.a.)
parte a unor proiecte internaționale Erasmus+. Toți invitații (elevi,
cadre didactice însoțitoare sau părinți) au participat la un tur
ghidat al Senatului și au participat la o simulare a activității din
comisiile parlamentare (după caz). De asemenea, am discutat
despre teme diverse precum: importanța exercitării votului,
aderarea României la zona euro, despre cele mai importante
virtuți ale oamenilor, despre rolul proiectelor Erasmus+ și despre
valoarea voluntariatului și a implicării civice a tinerilor în
societate.
Am întâlnit printre ei multe priviri curioase, multe minți ascuțite,
copii cu opinii demne de luat în seamă de către noi, adulții.
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Scrisoare deschisă către
Ministerul Educației Naționale
despre ”Fenomenul Brăila”

În urma rezultatelor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat am
transmis ( împreuna cu senatoarea Florina Presadă) Ministrului
Educației Ecaterina Andronescu o scrisoare deschisă prin care am
solicitat implementarea unor măsuri clare care să remedieze criza
din sistemul educațional. De asemenea, am atras atenția asupra
faptului că Fenomenul Brăila, prezent în școlile românești, cere
măsuri urgente.
În prezent, România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate
din Uniunea Europeană în ceea ce privește părăsirea timpurie a
școlii (16.4% în anul 2018), mai ales în zonele rurale (25,4% în anul
2018) sau în rândul copiilor de etnie romă (77% în 2016). Unele
dintre cele mai scăzute rate pentru cuprinderea în învățământul
preșcolar și terțiar, învățarea pe tot parcursul vieții, rezultatele
testelor internaționale PISA și procentul din PIB alocat
învățământului le regăsim tot în țara noastră.
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Sumar activitate Uniunea
Interparlamentară
(Aprilie 2017 - prezent)

• Promovarea unei cooperări internaționale
susținute pentru realizarea Obiectivelor
Dezvoltării Durabile: incluziunea financiară a
femeilor, ca vector al dezvoltării”

• ,,Rolul comerțului liber și echitabil și al
investițiilor în realizarea Obiectivelor Dezvoltării
Durabile” în cadrul Comisiei pentru dezvoltare
durabilă, finanțe și comerț a UIP

• Implicarea mediului privat în atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabilă în mod special
în ceea ce privește energia regenerabilă

• Promovarea digitalizării și economiei circulare
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare
durabilă (ODD), în special a consumului și
producției
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Activitatea parlamentară
internațională

Forumul Global al Femeilor
Lideri Politici, Eveniment care
precede Summitul Global G20

Am participat la Forumul Global al Femeilor Lideri
Politici, eveniment care s-a desfășurat în perioada
25-27 iunie la Tokyo și care a precedat Summitul
Global G20 ce a avut loc tot la Tokyo, în perioada 28-
29 Iunie. Tema generală a Forumul Global al Femeilor
Lideri Politici a fost progresul societății prin
dezvoltare durabilă și rolul ce revine femeilor
implicate în politică.
Am fost votată de către țările membre participante la
precedenta Uniune Interparlamentară să fiu co-
raportor pentru viitoarea rezoluție elaborată de
Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț
a Uniunii Interparlementare - Promovarea digitalizării
și economiei circulare pentru realizarea obiectivelor
dezvoltării durabile, în special a consumului și
producției responsabile” și de aceea participarea la
acest Forum a fost extrem de importantă. Libera
circulație a datelor, ”DATA BEYOND BORDERS” –
tema seminarului la care am luat cuvântul - este o
chestiune de mare perspectivă economică şi de
adaptare la noile tendințe ale pieței globale. Multe
firme mici și mijlocii din România pot beneficia de pe
urma acestui fenomen. Conform unor rapoarte
internaționale, libera circulație a datelor generează
aproximativ 3% din GDP-ul la nivel global,
aproximativ 3,2 trilioane USD
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Activitatea parlamentară
internațională

Cea de-a 140-a Adunare a
Uniunii Interparlamentare şi
reuniunile asociate (Doha,
Quatar, 06-10 aprilie 2019)

Am participat în calitate reprezentant al Parlamentului României, la
sesiunea de primăvară a Uniunii Interparlamentare (UIP) – cea de-a
140-a Adunare a UIP și reuniunile asociate – care a avut loc la Doha, la
invitația Consiliului Consultativ al Statului Qatar.
În cadrul evenimentului, am participat la dezbaterile din plenul
Adunării, cu tema Parlamentele: vectori ai consolidării educației în
sprijinul păcii, securității și statului de drept” și la redactarea rezoluției
Rolul comerțului liber și echitabil și al investițiilor în realizarea

Obiectivelor Dezvoltării Durabile”. Am avut un rol activ în cadrul
dezbaterilor purtate în Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe și
comerț a UIP unde am prezentat amendamentele României la
rezoluția,, Rolul comerțului liber și echitabil și al investițiilor în
realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile”. Amendamentele pe care
le-am propus au fost discutate, recepționare favorabil și o parte dintre
ele au fost votate. S-au evidențiat recomandări legate de participarea
întreprinderilor mici și mijlocii în comerțul internațional, de
diversificarea exporturilor; integrarea consumului și producției
durabile, precum și a aspectelor de mediu în politicile și legislația în
materie, dezvoltarea comerțului și investițiilor în domeniul energiei
regenerabile.
Am fost desemnată coraportor, împreună cu alți doi reprezentanți din
Belgia și Kenya, pentru următoarea rezoluție elaborată de Comisia
pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț. Promovarea digitalizării
și economiei circulare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare
durabilă (ODD), în special a consumului și producției responsabile”. Am
devenit, astfel, primul parlamentar român care va fi raportor pe o
rezoluție elaborată în cadrul UIP.
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Activitatea parlamentară
internațională

În cadrul dezbaterii despre Egalitate de gen în muncă organizată de
Forumului Femeilor Parlamentar, am prezentat care sunt
prioritățile României în acest domeniu, în contextul exercitării
Președinției Consiliului UE, precum și programele naționale
destinate dezvoltării antreprenoriatului feminin și creării de locuri
de muncă pentru femei, în mediul rural. Am reliefat rolul esențial al
parlamentelor în eliminarea stereotipurilor de gen și a barierelor
legislative care contribuie la perpetuarea discriminării femeilor și a
inegalităților dintre bărbați și femei, în domeniul muncii.
Pe parcursul acestei sesiuni, au fost organizate alegeri pentru
ocuparea posturilor disponibile din conducerea structurilor
organizației, iar comisia a decis – cu unanimitate de voturi – ca
mandatul meu în funcția de membru al Biroului Comisiei Uniunii
Interparlamentare pentru dezvoltare sustenabilă, finanțe și
comerț, să-mi fie reînnoit pentru următorii doi ani.

Am condus delegația Parlamentului României la cea de a 141-a Adunare
a Uniunii Interparlamentare (UIP), care a avut loc la Belgrad, în
perioada 12-17 octombrie a.c., la invitația Adunării Naționale a
Republicii Serbia. Cu ocazia dezbaterii generale, am subliniat că
principiul preeminenței dreptului în relațiile internaționale este un
element esențial al politicii externe a României și o valoare în sine, pe
care forul legislativ român o promovează cu responsabilitate; am
evidențiat rolul Senatului de cameră decizională pentru proiectele de
lege privind ratificarea tratatelor și acordurilor internaționale,
acceptarea de către România, prin lege, a jurisdicției obligatorii a Curții
Internaționale de Justiție, precum și mecanismele prin care forul
legislativ român contribuie la consolidarea principiilor și normelor de
drept internațional.

Cea de-a 141-a Adunare a
Uniunii Interparlamentare şi
reuniunile asociate (Belgrad,

Serbia, 12 – 17 octombrie 2019)

fb.me/SilviaDinicaUSR 10 silviadinica.ro



În cadrul Comisiei pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț a avut
loc un schimb de opinii și informații pe tema viitoarei rezoluții a comisiei
– Promovarea digitalizării și economiei circulare pentru realizarea
Obiectivelor Dezvoltării Durabile, cu precădere consumul și producția
responsabile. În calitate de co-raportor: am evidențiat importanța
schimbului de bune practici parlamentare privind digitalizarea și
economia circulară; am subliniat că, în activitatea lor, co-raportorii vor
încerca să evidențieze interconexiunile dintre digitalizare și principiile
circularității și modul în care pot interveni parlamentele pentru a le
valorifica cât mai bine în sprijinul dezvoltării durabile.
În calitatea de membru al Biroului Comisiei pentru dezvoltare durabilă,
finanțe și comerț, mi-am prezentat opiniile (asumate în totalitate de
Biroul Comisiei) cu privire la propunerile de consolidare a profilului
Comisiei, ca organ de specialitate al UIP; am solicitat stabilirea unor
condiții și criterii de eligibilitate (expertiză în domeniu, angajament
personal și susținere din partea parlamentului național) care să fie
aplicate, în mod unitar, pentru ocuparea posturilor vacante în Birourile
tuturor comisiilor permanente ale UIP; am susținut necesitatea
participării sistematice a membrilor Biroului Comisiei la principalele
evenimente globale în domeniu.
Am prezentat cele mai recente evoluții legislative din România
(amendamentele la legile privind prevenirea și combaterea violenței
domestice și, respectiv, pentru egalitatea de șanse între bărbați și
femei, care prevăd introducerea educației pentru egalitatea de gen,
asigurarea, de către autoritățile locale, a fondurilor necesare pentru
protecția victimelor violentei domestice și sancționarea mai aspră a
hărțuirii și a tuturor formelor de discriminare pe criterii de gen);
principalele prevederi ale noii legi care instituie registrul național
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale;
am subliniat că îmbunătățirea legislației reprezintă doar primul pas în
combaterea eficientă a discriminării pe criterii de gen și că, pentru o
schimbare reală, parlamentarii trebuie să vegheze la aplicarea corectă
a legilor și să evalueze impactul lor, să aloce fondurile necesare și să se
implice în sensibilizarea populației cu privire la importanța egalității de
gen; am propus organizarea unei viitoare dezbateri privind
instrumentele, mecanismele, experiențele și bunele practici ale
parlamentelor și parlamentarilor în transpunerea în practică a legilor
care au rolul de a combate discriminarea pe criterii de gen.
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Proiecte
legislative
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Folosirea clădirilor școlilor
fără elevi pentru acțiuni
cultural - educative
Am depus un proiect de lege pentru folosirea clădirilor
școlilor fără elevi pentru acțiuni cultural-educative. Prin
intermediul acestei inițiative clădirile care au trecut deja
prin procesul pierderii destinației de unitate școlară și cele
care, conform statisticilor prezentate, vor rămâne, în
viitorul apropiat, fără elevi vor primi utilizări pentru a servi
interesului public.
În prezent, țara noastră se confruntă cu două fenomene
grave – scăderea populației și migrația – care contribuie în
mod semnificativ atât la reducerea populației în ansamblul
său și implicit la reducerea populației școlare. Din cauza
numărului tot mai mic de elevi și emigrării ( împreună cu
familia) a elevilor înscriși în sistemul de învățământ
românesc sute de școli din țara noastră au fost desființate
sau comasate pentru că nu mai puteau să funcționeze sub
un număr minim de elevi. Mai mult decât atât, conform
cifrelor, România are și va continua să aibă din ce în ce mai
multe școli fără elevi.
Un alt aspect deosebit de important este acela al
investițiilor care se fac, în prezent, în școlile din mediul rural
acesta fiind și un alt argument care sprijină oportunitatea
folosirii acestor clădiri drept centre cultural-educative.
Concret, 1.5 miliarde de euro sunt direcționați pentru
modernizarea unor unități de învățământ care vor rămâne
fără elevi iar singurul scenariu în care în care acești bani nu
vor fi pierduți este acela în care clădirile proaspăt
modernizare vor fi redate, pentru utilizare cultural-
educativă, comunităților locale.
,,Consider că redarea unei funcțiuni cultural-educative
acestor clădiri este cel mai bun mijloc prin care comunitățile
locale pot câștiga de pe urma fenomenului reducerii
populației școlare”.
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Întâlnire directiva copyright

Dezbatere organizată de
Primăria Sectorului 6

Ziua Porților Deschise
la Filiala USR S6

Dezbatere despre
cancerul la sân

Dezbatere pe tema politicilor
de familie

Dezbatere pe tema NEET

Dezbatere pe tema ,,Facilitarea
contribuției Diasporei la
dezvoltarea economică și
socială a țării"

Ianuarie 2019 - Am participat la o masă rotundă
în cadrul căreia s-a discutat propunerea de
directivă privind dreptul de autor pe
piața unică digitală.
Ianuarie 2019 - Am participat la o dezbatere
organizată de Primăria Sectorului 6 despre
proiectul de amenajări peisagistice pentru
Zona de promenadă Lacul Morii și
Insula Lacul Morii. Am susținut organizarea
unor concursuri de soluții la care să participe
firme de arhitectură, urbanism și peisagistică.

Februarie 2019 - Întâlnire cu votanți și simpatizanți
Timp de o zi am deschis larg ușa cabinetului
parlamentar pentru toți cei interesați de
activitatea USR în Parlament și în consiliile locale

Martie 2019 - Împreună cu mai multe colege
senator și depatut și Ashoka Romania am
organizat o dezbatere despre utilizarea
persoanelor nevăzătoare în
detectarea cancerului la sân.
Aprilie 2019 - Am participat în calitate de speaker
la o dezbatere dedicată politicilor de familie.
Consider că, în România, în contextul în
care 1 din 4 familii divorțează, trebuie să
acordăm mai multă atenție familiilor și copiilor.

Mai - 2019 Am participat în calitate de speaker
la o dezbatere dedicată integrării tinerilor ce provin
din medii defavorizare care nu sunt încadrați
profesional și nu urmează niciun program
educațional sau de formare. În cadrul întâlnirii
am subliniat rolul extrem de important pe
care educația îl are în integrarea acestor tineri
pe piața muncii și am evidențiat ceea ce consider
că, noi ca parlamentari dar și ca societatea, ar
trebui sa facem pentru ei.

Iunie 2019 - Împreună cu Radu Mihail, senator de
Diaspora, am moderat dezbaterea pe tema
,,Facilitarea contribuției Diasporei la dezvoltarea
economică și socială a țării". Participanții au
prezentat modul în care relaționează statele pe
care le reprezintă cu cetățenii care locuiesc în afara
granițelor. Au fost aduse în discuție politicile de
taxare și impozitele pe care cetățenii rezidenți în
străinătate trebuie să le plătească în țara de
origine și modalitățile prin care pot fi rezolvate
acestea (prezență fizică la instituțiile publice,
online, prin servicii de curierat etc.). De asemenea,
s-a discutat despre impactul economic pe care cei
care trăiesc în străinătate îl au în țările de origine.

Activități în circumscripție
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Participări la campania de
strângere de semnături
pentru alegerile
europarlamentare

Participări la evenimente
recurente împreună cu
candidații pentru alegerile
europarlamentare

Coordonator campanie alegeri
europarlamentare în Sectorul 6

Dezbatere publică pe tema fake
news și dezinformare digitală

Martie - Aprilie 2019 - Timp de aproape o lună am
ieșit aproape zilnic împreună cu membrii USR din
Sectorul 6 și consilieri locali și am strâns semnături
pentru ca Alianța USR-PLUS să poată participa la
alegerile europarlamentare din 26 mai

Aprilie - Mai 2019 - Împreună cu mai mulți
candidați la alegerile europarlamentare am
organizat evenimente în cadrul cărora am
sta de vorbă cu oamenii pentru a afla ce își
doresc aceștia.

Februarie - Mai 2019 Timp de 3 luni am coordonat
campania de alegeri europarlamentare în Sectorul 6,
din partea USR. Astfel:

• În etapa de strângere de semnături
Am organizat, împreună cu echipa de membri și
voluntari USR PLUS, peste 25 de evenimente și
împreună am reușit să strângem peste 24.000
semnături. Astfel, ne-am depășit cu 100% targetul
de 12.100 inițial.

• În etapa de pre-campanie
Am organizat peste 282 de acțiuni diferite
(dintre care - 3 evenimente de amploare cu o
prezență de peste 50 de persoane și 2
acțiuni D2D), am distribuit 65 mii de materiale
(flyere, doorhangere, baloane s.a.)

• În etapa de campanie
Am organizat 90 de evenimente (dintre care 10
evenimente cu candidați) și am distribuit
peste 104 mii de materiale (flyere naționale,
flyere locale, ziare, broșuri ș.a.)

• În etapa post-campanie
Am organizat evenimente în stradă pentru
a mulțumi oamenilor care ne-au votat.

• În sectorul 6 am obținut cel mai mare scor din
București: 43,08%.

Iunie 2019 - Am participat în calitate de speaker la
dezbaterea publică ,,Fake news vs. UE?
Dezinformarea digitală și post-adevărul în
contextul alegerilor europene". Evenimentul
găzduit de Uniunea Salvați România a fost prilejuit
de lansarea volumului Ghid practic de
fact-checking” apărut la editura Top-Form.

Activități interne
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Participări la campania de
strângere de semnături pentru
alegerile prezidențiale

Participarea la Adunarea
Uniunii Interparlamentare
(Doha)

Depunere semnături la BEC

Eveniment destinat studenților

August - Septembrie 2019 - Am participat la
evenimente de strângere de semnături pentru
ca Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS,
să poată candida la alegerile prezidențiale din
luna noiembrie 2019.

5-10 Aprilie 2019 - Am participat în calitate de
reprezentant al Parlamentului României, la
sesiunea de primăvară a Uniunii
Interparlamentare (UIP). Am prezentat
amendamentele României la rezoluția
,,Rolul comerțului liber și echitabil și al investițiilor
în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile”
și am fost desemnată coraportor, împreună
cu alți doi reprezentanți din Belgia și Kenya,
pentru următoarea rezoluție elaborată de
Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe
și comerț. Promovarea digitalizării și
economiei circulare pentru realizarea obiectivelor
de dezvoltare durabilă (ODD), în special a
consumului și producției responsabile”.

Septembrie 2019 - Am participat alături de colegii
mei din USR la depunerea celor aproape patru
sute de mii de semnături la Biroul Electoral
Central pentru ca Dan Barna, candidatul
Alianței USR-PLUS, să poată candida la
alegerile prezidențiale din luna noiembrie.

Octombrie 2019 - Împreună cu USR Tineret am
participat la un eveniment în stradă în care am
stat de vorbă cu studenții. În cadrul acestui
eveniment am dorit să aflu părerile studenților
cu privire la alegerile prezidențiale care vor avea
loc în luna noiembrie.

Activități în afara
circumscripției
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Forumul Global al Femeilor
Lideri Politici (Tokyo 2019)

Iunie 2019 - Am participat împreună cu o
delegație românească la Forumul Global al
Femeilor Lideri Politici care precede Summitul
Global G20. În cadrul acestei delegații, am avut
onoarea de a fi unul dintre cei 4 speakeri din
panelul evenimentului ,,Data beyond borders"
(Date dincolo de frontiere). În adresarea mea
din cadrul acestui eveniment, am punctat faptul
că sustenabilitatea este soluția următoarelor
generații. Am evidențiat faptul că, în cadrul Uniunii
Europene, un element cheie pentru funcționarea
pieței interne il reprezintă existența condițiilor de
concurență echitabile și un set unic de norme
pentru toți participanții.

Deplasări în teritoriu

Conferința Interparlamentară
privind stabilitatea, coordonarea
și guvernanța economică
în UE (Helsinki)

Participarea la Adunarea
Uniunii Interparlamentare
(Belgrad)

August - Septembrie 2019 - am participat la mai
multe întâlniri în teritoriu: în Ialomița. Călărași,
Slobozia, Buzău, Focșani, Bîrlad, Vaslui, Bacău,
Pitești ș.a.
În cadrul acestor întâlniri am răspuns la întrebări
legate de activitatea parlamentară și am discutat
cu oamenii despre cum putem colabora pentru a
găsi soluții pentru problemele locale - prin
intermediul întrebărilor, interpelărilor și al
initiativelor legislative. Problemele sunt
complexe și e nevoie de echipe unite care să
transforme în realitate speranțele oamenilor
care ne-au votat.

În perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2019
am participat la Conferința Interparlamentară
privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța
economică în UE. În cadrul acestei întâlniri, m-am
întâlnit cu omoloaga mea din Parlamentul finlandez
şi am discutat despre continuarea luptei
anti-corupție, despre digitalizarea administrativă şi
economia durabilă.

14 -17 Octombrie 2019 - Am condus delegației
Parlamentului României, la sesiunea de toamnă
a Uniunii Interparlamentare (UIP) de la Belgrad.
În cadrul lucrărilor acestei adunări, din primăvară,
am fost desemnată prin vot autor de rezoluție
pentru rezoluția care s-a discutat în cadrul Comisiei
de Dezvoltare Durabilă, Finanțe și Comerț.
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Dezbatere în Mehedinți și Gorj

Miting electoral Alianta
2020 USR PLUS (Cluj)

Miting electoral Alianta
2020 USR PLUS (București)

Deplasări în teritoriu

Martie 2019. Am participat la două dezbateri:
una despre termoficare în Mehedinți și cea de-a
doua despre cărbune în Gorj. În timpul rămas am
strâns semnături pentru alegerile
europarlamentare alături de colegii din
Gorj și Mehedinți.

Mai 2019 - Am participat împreună cu toți colegii
parlamentari la primul miting electoral al Aliantei
2020 USR PLUS. de la Cluj.

Mai 2019 - Am participat împreună cu toți colegii
parlamentari la miting-ul electoral al Aliantei
2020 USR PLUS. de la București.

August - septembrie 2019 - Am participat la mai
multe întâlniri în teritoriu la fialialele USR: în
Ialomița. Călărași, Slobozia, Buzău, Focșani,
Bîrlad, Vaslui, Bacău, Pitești ș.a.

Activități interne în
afara circumscripției
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Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației

Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor

Ministerul Energiei
Ministerul Economiei

Ministerul Mediului
Ministrul Sănătăţii
Ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului

Ministerul Comunicatiilor si
Societatii Informationale

Ministerul Comunicatiilor si
Societatii Informationale

Ce măsuri se vor lua pentru facilitarea
exercitării dreptului de a vota al persoanelor
cu handicap locomotor? - Am cerut
informații cu privire la autoritatea
responsabilă pentru instalarea rampelor
speciale pentru accesul persoanelor cu
handicap locomotor în instituții astfel
încât să-și poată exercita dreptul de vot.

Legea 193/2019 - Autorizații montare
panouri fotovoltaice - Am solicitat clarificări
cu privire la reintroducerea necesității
obținerii autorizației de construire pentru
montarea panourilor fotovoltaice.

Terenuri și clădiri - sedii ale mineritului din
bazinul carbonifer Motru - Am cerut
informații despre terenurile și clădirile
ce au deservit drept sedii ale mineritului
de subteran din bazinul carbonifer Motru
respectiv Lupoaica, Roșiuța, Ploștina,
Leurda, Horăști și Boca.

Efectele buruienii ambrozia asupra
sănătății oamenilor - Am cerut clarificării
punctuale cu privire la aplicarea legii
privind combaterea buruienii ambrozia.

Aer irespirabil în cartierul Bucureștii Noi
Am cerut informații despre controalele
efectuate precum și cele viitoare de la
groapa de gunoi Rudeni și Incineratorul
Stericycle și informații cu privire la
măsurarea calității aerului din cartierul
Bucureștii Noi.

Insolvență Poșta Română Broker de
Asigurări - Am solicitat informații despre
modul în care s-a ajuns la situația ca
Poșta Română Broker de Asigurări să
intre în insolvență.

Poșta Română - date personale - Am solicitat
informații cu privire la dreptul Poștei Române de a
prelucra datele personale ale clienților săi în scop de
marketing pentru distribuirea
materialelor de campanie electorală.
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Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor

Ministerul Culturii și
Identității Naționale
Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale

Ministerul Cercetării
și Inovării

Ministerul Educației
Naționale

Ministerul Educației
Naționale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Educației Naționale

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății

Întârzierea plăților pentru Proiectele comune
europene din domeniul cercetării - Am solicitat
informații referitoare la stadiul finanțării și
implementării proiectelor Eureka și Eurostars.

Unități școlare private care au solicitat costul
standard per elev - Informații cu privire la
numărul unităților de învățământ particular
preuniversitar și confesional acreditat care
au solicitat și primit finanțare în perioada 2015-2019.

Interpelare referitoare la “Sistemul Informatic
Integrat al Învățământului din România” - Am
solicitat contractele-cadru SIIIR încheiate
între Ministerul Educației Naționale și
compania/companiile comerciale precum
și toate actele adiționale aferente acestor
Contracte Cadru cu clauzele contractuale speciale.

Numărul cetățenilor români înregistrați la evidența
populației și numărul celor care dețin carte de
identitate validă - Am solicitat numărul
cetățenilor români înregistrați la evidența
populației precum și numărul cetățenilor
români care dețin cărți de identitate valide.

Fenomenul Brăila în România - Am solicitat
informații cu privire la procedura de înscriere a
elevilor la Evaluarea Națională.

Situația incubatoarelor din spitalele din România
Am cerut informații referitor la măsurile pe care
le ia statul român pentru nou-născuții prematuri,
la programul ,,Mama și Copilul” ș.a.

Soarta bolnavilor care nu pot fi tratați în țară -
Am solicitat informații referitoare la pașii pe care
trebuie să-i urmeze cetățenii pentru a putea
beneficia de tratament în țară/în afara țării. Am
cerut și informații referitoare la costurile
tratamentelor și deplasărilor.

Repararea urgentă a porțiunii surpate din
drumul DN71 – comuna Moțăieni, județ
Dâmbovița - Am solicitat informații referitor
la soluțiile dispuse pentru remedierea
acestei probleme.

Implementarea Directivei Copyright în România
Am solicitat calendarul detaliat de activități
realizat pentru implementarea Directivei
Copyright în țara noastră

Interpelări

fb.me/SilviaDinicaUSR 25 silviadinica.ro



Ministerul Educației Naționale

Ministerul Sănătății
Ministerul Educației Naționale

Ministerul Justiției

Institutul Național de Statistică

Primărie Comuna Crivăț,
Județul Călărași

Ministerul Educației Naționale

Administrația Școlilor Sector 6

Muzeul Municipiului București

Educația românească și egalitatea de șanse
Am solicitat informații referitor la măsurile
pe care le-a luat ministerul pentru a nivela
decalajul major în ceea ce privește egalitatea
de șanse dintre tinerii cu vârste cuprinse între
15-24 de ani din mediul urban vs. mediul rural.

Cauzele creșterii alarmante a mortalității materne
și infantile în România în ultimii ani. Am solicitat
informații referitoare la numărul persoanelor
care au beneficiat de carnetul gravidei, de
ecografie morfo-fetală în timpul sarcinii
decontată de casa de asigurări, la numărul
specialiștilor în ecografie morfo-fetală din
fiecare județ ș.a.

Digitizare și reducerea numărului de hârtii.
Am cerut lămuriri cu privire la acțiunile
întreprinse de instituție în scopul digitizării și
reducerii numărului de hârti.

Situația Municipiului Moreni
(schimbarea rangului de oraș în Municipiul - 2002)
Renovarea Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Petrescu”
din Comuna Crivăț

Sistemul Informatic Integrat
al Învățământului din România

Rapoarte și date financiare - Am solicitat ultimul
raport de activitate precum și informații
referitoare la cererile de finanțare
primite în anul 2018.

Stadiul emiterii aprobărilor necesare
finalizării proiectului de renovare al
școlii I. H. Rădulescu.

Interpelări

Solicitări de informații
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Hai să vorbim, hai să construim!
Pentru întrebări și sugestii privind activitatea parlamentară,
propuneri de proiecte legislative și inițiative mă puteți contacta
folosind oricare din canalele de comunicare de mai jos:

Email:
silvia.dinica@senat.ro
silvia.dinica07@gmail.com

Telefon:
0749 211 705

Facebook:
https://www.facebook.com/SilviaDinicaUSR/

Pagina oficială SENAT:
https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?Parlame
ntarID=0de3188e-d7fa-4a44-b47b-
4a2fc992a307

Cabinet parlamentar:
Carol Davila 91, Parter, Sector 5, București

Audiențe program:
miercuri: 18:00-20:00
vineri: 09:00-13:00

Vă mulțumesc.


