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Ariile principale ale activității mele  
sunt educația, dezvoltarea 
antreprenoriatului, a economiei 
circulare, guvernanța corporativă  
și reforma energetică. 
 De la începutul mandatului  
și până acum am făcut demersuri 
pentru transparentizarea cheltuirii 
fondurilor publice, eliminarea 
violenței împotriva femeilor, am 
luat atitudine față de numirile politice 
din cadrul companiilor de stat, față de 

modificările aduse Legii guvernanței 
corporative și am exprimat opinia 
privind soluţiile propuse de coaliţia de 
guvernare pentru rezolvarea 
problemei termoficării și a calității 
aerului din București.  
 De asemenea, am susținut 
promovarea dezvoltării 
învăţământului profesional şi 

tehnic, ca factor de creştere a nivelului 
de calificare pe piaţa muncii.  
 Începând de anul acesta, m-am 
implicat activ în subiectul 
dezinformării și al știrilor false, 
acesta fiind un pericol la adresa 
acțiunilor democratice, a valorilor 

individuale și a alegerilor, în contextul 
în care țara noastră se pregătește acum 
pentru patru rânduri de alegeri.

Discuții la clusterul de educație, alături de Cristina Iurișniți
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Stimularea exporturilor 

Un stimulent fiscal care să permită întreprinderilor din România să 
se extindă pe piețele internaționale este foarte necesar pentru 

dezvoltarea lor și pentru economia națională.  
 În prezent, 22 000 de firme din totalul de aproximativ 600 
000 o exportă și doar 12 mld. Euro din cele aproximativ 60 mld. 

Euro, cât sunt exporturile țării noastre, sunt realizate de firme cu 
capital autohton. 
 Proiectul aduce o modificare Codului Fiscal: o scădere a 
impozitului pe profit de la 16% la 5% pentru venituri le 
realizate din exporturi. Astfel, o firmă ce realizează activități de 

export va plăti din profitul impozabil proporțional cu veniturile 
realizate din exporturi  un impozit pe profit de 5%, în timp ce 

pentru veniturile realizate din țară va plăti în continuare un 
impozit pe profit de 16%. 
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Organizarea dezbaterii  
”FAKE NEWS: pot decide 
alegerile din România?” 

Știrile false hotărăsc președinți, 
generează epidemii și împart oamenii 
în tabere adverse. În contextul unui 
peisaj mediatic cu derapaje majore 
precum cel din România, am organizat 
această dezbatere avându-i invitați pe 
Martin Mycielski (think-tank-ul EU 
Disinfolab), Ioana Avădani (director, 
Centrul pentru Jurnalism 
Independent), Lucian Mîndruță 
( jurnalist), Nicolae Ștefănuță 
(funcționar european responsabil cu 

relația dintre Parlamentul European și 
Congresul American) și Nicolae 
Țîbrigan (expert al Laboratorului de 
Analiză a Războiului Informațional și 
Comunicare Strategică). 

 Am discutat despre ce înseamnă 
știrile false, cum se propagă și cum au 
influențat alegerile din alte țări, cum 

interacționăm cu ele în viața de zi cu zi,  
dar și cum sunt acestea răspândite pe 
canalele social media. Ar fi bine ca o 
instituție a statului să discearnă pentru 

noi ce e bine și ce e rău în materie de 
informare? Până când vom afla 
răspunsul la această întrebare, este 
limpede că avem nevoie de educație 
media în rândul tinerilor și de 
dezvoltarea gândirii critice.

Nicolae Țîbrigan, Nicu Ștefănuță, Ioana Avădani, Silvia Dinică; 22 iunie
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Coordonarea dezbaterii „Cum 
putem combate pericolul știrilor 
false și al dezinformărilor digitale” 

Cei mai mari consumatori de informații 
online sunt tinerii, iar riscul expunerii la 
știri false este unul extrem de crescut. 
Din acest motiv, invitați la eveniment 
au fost studenți , masteranzi ș i 
doctoranzi în diferite domenii care s-au 
confruntat direct cu acest fenomen. 
 Pe tot parcursul întâlnirii fiecare 
participant a încercat să răspundă la 
întrebarea ”cum putem combate mai 
eficient știrile false și dezin-
formările digitale?” și să vină cu 
soluții constructive. 

O parte a soluţ iei pentru 
combaterea știrilor false este o 

educaţie mai bună: studenţii să fie 
învăţaţi să verifice sursele, să pună sub 
semnul întrebării motivaţiile celor care 
scriu, şi să gândească critic. 
 Fie că ne place sau nu, fenomenul 
știrilor false este de fapt un proces de 
manipulare în masă, fin și insidios, care 

trebuie cunoscut și recunoscut pentru 
a putea fi combătut. 

Dezbaterea ”Cum putem combate pericolul știrilor false și al dezinorfmării digitale”



Atelier pentru combaterea sărăciei energetice

Coordonator al atelierelor recurente pentru 
combaterea sărăciei energetice 

În calitate de membru al Comisiei pentru transporturi 
și energie am coordonat, în cursul lunii februarie, al patrulea 
atelier privind sărăcia energetică și consumatorul 
vulnerabil. Acest demers este unul recurent în cadrul căruia 
s-au identificat măsurile legislative care vor fi propuse pentru 
a veni în sprijinul familiilor care, în secolul XXI, încă trăiesc în 
întuneric. 

La acesta au participat reprezentanți ai instituțiilor 

publice (Ministerul Muncii, Institutul Național de Statistică), 
reprezentanți ai actorilor importanți de pe piața de energie 
din România, ONG-uri. În cadrul dezbaterii au fost abordate 
subiecte precum situația locuințelor neelectrificate din 
România, indicatorii relevanți de măsurare ai sărăciei 
energetice și consumatorului vulnerabil, ajutoarele pentru 
încălzire acordate la acest moment. 
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Organizator al proiectului ”USR deschide porțile 
Parlamentului pentru viitor” 

În cadrul proiectului „USR deschide Porțile Parlamentului 
pentru viitor” am organizat și coordonat trei vizite în 
Palatului Parlamentului. La aceste vizite au participat peste 
100 de elevi din Călărași și Sohatu, București respectiv din 
Ploiești.   

Toți copii împreună cu învățătorii, profesorii și părinții 
care îi însoțeau au participat la un tur ghidat al Senatului și/sau 
Camerei Deputaților și la o simulare a activității din patru 

comisii parlamentare: Comisia pentru învățământ, știință, 
tineret și sport, Comisia pentru transporturi și energie, 
Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru 
mediu și Comisia pentru politică externă. 

„Parlament în aer liber” 

De 1 iunie, în Cișmigiu, împreună cu Claudiu Năsui și 
Cristi Ghinea,  am participat la o dezbatere și un schimb de 
idei pe tema sistemului de învățământ din România, 
alături de părinții și copiii care se aflau în parc și au acceptat să 
ne spună opiniile lor. 

Care ar trebui să fie rolul nostru, ca părinți, în 
administrarea creșelor, grădinițelor și școlilor? Noi, ca 
părinți, ce am face dacă am avea un cuvânt important de spus 
în Consiliul școlilor? Cum putem să evităm goana prin oraș 
după școala cea mai bună pentru copilul nostru? Cum 
eliminam politizarea funcțiilor de conducere în cadrul școlilor? 

Din estimările noastre, 750 de oameni au interacționat 
cu reprezentanții USR, în discuții față în față. 
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Imobile preluate abuziv în perioada comunistă 

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România a fost adoptată în contextul în care 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului constatase cu 3 ani în 
urmă lipsa de eficiență a sistemului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a proprietăților preluate abuziv în perioada 
regimului comunist.  

În acest sens, se pronunțase Hotărârea-pilot din 
12.10.2010 în cauza „Maria Atanasiu împotriva României”, 
acordând statului român un termen de 18 luni pentru 
remedierea problemei în accord cu prevederile Convenției 

Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale, prelungit ulterior până la 12.05.2013. După 
intrarea în vigoare a „noii legi a proprietății” aceasta a 
determinat controverse în procesul de punere în aplicare. 

În scopul protejării drepturilor și intereselor legitime 
ale persoanelor îndreptățite, în acord cu Constituția 
României, cu pactele și tratatele internaționale la care 
România este parte, prin acest proiect de lege se urmărește 

modificarea art. 35 alin (2) astfel încât să fie înlocuit termenul 
de 6 luni cu termenul de prescripție a dreptului la acțiune 
privitor la drepturile reale prevăzut în Codul Civil (art. 2.518). 



Speaker în cadrul dezbaterii „Rolul femeii în politică” 

Este nevoie de femei în politică pentru că este nevoie de 
de colaborare, de o politică pozitivă, de rezolvare de probleme și 
consultare, nu doar de impunerea unui tip de putere ierarhică. 
Din experiența mea de până acum, pot să vă spun sincer că 
mediul politic este stresant. Tot din experiența proprie vă spun 
că, în ciuda stresului, reușitele politice sunt foarte satisfăcătoare, 
când vezi schimbări pozitive pe multe paliere ale societății 
generate de eforturile tale. 

Avem nevoie de femei la toate nivelurile, inclusiv ca lideri, 
pentru a schimba dinamica, pentru a remodela conversaţia, 
pentru a se asigura că vocile femeilor sunt auzite şi ascultate. 

Dezbatere Program  2021-2024 pe tema Educației 

 Am abordat două teme principale axate pe învățământul 
preuniversitar: participare și echitate în educație în cadrul 
căreia s-a discutat despre abandonul școlar, analfabetismul 
funcțional și egalitatea de șanse si, respectiv, calitatea resurselor 
umane din sistemul educațional preuniversitar în cadrul căreia  
s-au abordat subiecte precum recrutarea cadrelor didactice, 
formarea inițială și formarea continuă a acestora. 
 Concluziile rezultate în urma întâlnirii au fost centralizate și 
sunt disponibile pe forum în secțiunea Program de Guvernare 
USR 2021-2024 - secțiunea USR Educație.
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Proiecte importante 

Sunt membru al grupului de lucru pentru elaborarea studiului 
„Tra n z iț i a căt r e o e c o n o m i e c i r c u l a ră . D e l a 
managementul deșeurilor la o economie verde în 
România”, din cadrul Institutului European din România. 
 În perioada sesiunii parlamentare am participat la:  
- dezbaterea despre Pilonul II de pensii organizată de Comisia 
economică, industrii și servicii la care au participat 
reprezentanții fondurilor de pensii private; 
- dezbaterea despre planurile cadru de învățământ liceal 

organizată de Asociația Ține de Noi 
- atelierul organizat de Ashoka România despre cancerul la 

sân - modele de bune practici; 
- cel mai mare forum de dezbateri europene din România; 
- grupurile de lucru pentru egalitate de gen; 
- întâlnirile clusterului de educație preuniversitară și 

clusterului de mediu ș.a. 

 Am mers în audiență la Inspectorul Școlar pe București în 
legătură cu subiectul comasării unor licee și la ANRE în 
legătură cu subiectul locuințelor neelectrificare și al elaborării 
Planului Național de Acțiune. 
 Am făcut o petiție către CNCD despre fenomenul Brăila 
- o situație rezultată în urma unei practici la nivel de unitate 

școlară prin care elevilor slabi le este interzisă înscrierea la 
Evaluarea Națională. 
 Am participat în calitate de speaker la evenimentul 
"Școala și Primăria. Ce pot face administrațiile locale" 
unde am vorbit depre importanța educației și despre cum 
putem schimba sistemul educațional românesc. Am atins 
teme precum, școlile considerate performante vs. școlile din 
proximitate și timpul petrecut în trafic. 
 Împreună cu alți membri USR, deputați, senatori și 

consilieri locali am strâns semnături pentru inițiativa „Fără 
penali în funcții publice” în București, dar și în Ilfov, 
Câmpulung, Pitești, Bacău, Vaslui, Bârlad și Tulcea.
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H A I  SĂ  V O R B I M ,  H A I  SĂ  C O N S T R U I M !

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

Telefon:  0749 211 705  

Cabinet parlamentar: Carol Davila 91,  Parter, Sector 5 

Program audiențe: miercuri: 18:00-20:00     
           vineri: 09:00-13:00 

www.facebook.com/ SilviaDinicaUSR/   
www.silviadinica.ro
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