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2 ani în Parlament 
USR a susţinut încă de la început pe scena politică că va contribui prin 
activitarea sa la reformarea statului român prin administraţia publică și 
va lupta pentru o dezvoltare economică sustenabilă a unei societăţi în care 
educaţia de calitate este un lucru firesc. Vă invit cu drag să parcurgem 
împreună principalele demersuri pe care le-am realizat în primii doi ani 
de zile din mandatul pe care mi l-aţi încredinţat. 
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Proiecte legislative 
,,Prima Lumină” - un pas către o viaţă mai 
bună 
 În anul 2019, în România, există încă zeci de mii de 
locuinţe care nu au curent și în care oamenii își duc traiul la 
lumina lumânării. În aceste gospodării peste 13.000 de copiii 
cresc și învaţă în întuneric. Este vorba despre un fenomen 
răspândit cu efecte profunde pe termen lung. 

 Pentru a oferi acestor oameni șansa la o viaţă mai 
ușoară am lansat Programul Naţional ,,Prima Lumină”, un 
proiect prin care familiile ale căror locuinţă nu a fost niciodată 
racordată la reţeaua de energie electrică și care nu pot acoperi 
costurile de conectare (din cauza costurilor foarte mari 
determinate de distanţa mare faţă de cel mai apropiat punct de 
distribuţie a energiei electrice sau se încadrează în categoria 
consumatorilor vulnerabili) pot primi un voucher de lumină.  

 Voucherul ajută familiile să cumpere un sistem verde 
de producere a energiei electrice (fotovoltaic, hidro sau eolian) 
sau, acolo unde soluţia este posibilă și mai rentabilă, se vor 
putea conecta la reţeaua electrică de distribuţie publică. 
Vouchere vor fi distribuite prin intermediul primăriilor și nu 
vor putea fi vândute, iar costul estimat ale acestora este de 
7.000 lei/voucher, necesar acoperirii preţului echipamentelor. 

 Proiectul de lege este rezultatul mai multor ateliere pe 
care le-am organizat, începând cu octombrie 2017, pe tema 
sărăciei energetice și consumatorului vulnerabil. 

Cine sunt și cum putem ajuta consumatorii 
vulnerabili. Responsabilitatea elaborării 
unui plan de acţiune pentru aceștia 

 Sărăcia energetică este o problemă serioasă cu care ţara 
noastră se confruntă. Deși avem nevoie de o viziune și de o 
abordare corectă a situaţiei în scopul ameliorării acesteia, în 
momentul de faţă, nu există un plan naţional de acţiune care 
să urmărească acest fenomen. 

 Necesitatea unui plan de acţiune este evidenţiată în 
rapoartele care abordează sărăcia energetică și consumatorul 
vulnerabil, este subliniată de către experţi și este impusă de 
legislaţia în vigoare. Totuși, legea este neclară în ceea ce 
privește instituţiile responsabile de procesul elaborării 
planului de acţiune (Ministerul Muncii și Ministerul Energiei), 
motiv pentru care acest plan nu a fost elaborat până acum.  
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„Există județe unde raportul 
caselor fără electricitate și 
numărul copiilor este de 
unu la unu sau chiar mai 
m u l t . S i t u a ț i a e s t e 
dureroasă pentru că în 
aceste case neracordate la 
rețeaua electrică trăiesc 
mulți copii care își duc 
viața privați de beneficiile 
pe care racordarea la 
electricitate le aduce – nu 
au lumina, nu pot avea un 
calculator și din astfel de 
motive sunt excluși de 
societatea în care cu toții 
trăim. 

În timp ce scriem legi și 
dezbatem trebuie să ne 
gândim că este necesar să 
luăm atitudine cât mai 
repede, deoarece aceste 
vieți se scurg. Pentru ei 
timpul trece și viața se 
întâmplă.”
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Am iniţiat un proiect de lege prin care am clarificat rolul 
fiecărei instituţii implicate pentru că ţara noastră are nevoie 
urgentă de acest plan de acţiune; avem nevoie de o abordare 
strategică unitară în scopul combaterii situaţiei sărăciei 
energetice. 

Încurajarea exporturilor pentru 
firmele românești mici și medii 

 Am iniţiat un proiect de lege pentru a stimula exportul 
de bunuri pe pieţele internaţionale. Această măsură ar fi putut 
fi realizată prin oferirea unui stimulent fiscal întreprinderilor 
din România care le-ar fi permis acestora să pătrundă pe noi 
pieţe. În prezent, activităţi de export desfășoară doar 
(aproximativ) 22.000 de firme din totalul de (aproximativ) 
600.000 de firme. 

 Proiectul presupune ca exportatorii de bunuri să 
plătească o cotă de impozit de 5% pentru partea din profitul 
impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în 
volumul total al veniturilor. Pentru veniturile realizate în ţară, 
aceștia vor plăti, în continuare, o cotă a impozitului pe profit 
de 16% cât este și în prezent. 

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 contextual în care 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului constatase cu 3 ani în 
urmă lipsa de eficienţă a sistemului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a proprietăţilor preluate abuziv în perioada 
regimului comunist. În acest sens, se pronunţase Hotărârea-
pilot din 12.10.2010 în cauza „Maria Atanasiu împotriva 
României” acordând statului roman un termen de 18 luni 
pentru remedierea problemei în acord cu prevederile 
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a 
Libertăţilor Fundamentale, prelungit ulterior până la 
12.05.2013. După intrarea în vigoare a „noii legi a proprietăţii”, 
aceasta a determinat controverse în procesul de punere în 
aplicare.  
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„O creștere economică 
bazată doar pe consum 
nu este sustenabilă; un 
stimulent fiscal care să 
permită întreprinderilor 
d i n R o m â n i a să s e 
e x t i n d ă p e p i e ț e l e 
internaționale este foarte 
necesar, atât pentru 
dezvoltarea lor, cât și 
p e n t r u e c o n o m i a 
națională.”
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 În scopul protejării drepturilor și intereselor legitime 
ale persoanelor îndreptăţite, în acord cu Constituţia 
României, cu pactele și tratatele internaţionale 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 prescripţie a dreptului la acţiune 
privitor la drepturile reale prevăzut în Codul Civil (art. 2.518) 

Cheltuirea transparentă a banului 
public 
 Una dintre temele prioritare pe care le am se referă la 
cheltuirea transparentă a banului public. Este normal ca 
cetăţenii să știe ce se întâmplă cu banii pe care statul îi 
colectează de la ei, la fel cum este normal ca firmele al cărui 
acţionariat nu este cunoscut să nu aibă posibilitatea să 
beneficieze de ei. 

 Am iniţiat împreună cu alţi parlamentari USR un 
pachet de proiecte legislative care vizează interzicerea 
accesului societăţilor care permit acţiunile la purtător la 
contractele publice, interzicerea participării la licitaţii a 
societăţilor cu acţionariat secret, neverificabil, prelungirea şi/
sau suplimentarea contractelor deja semnate cu aceste 
societăţi, interzicerea societăţilor controlate în orice mod de 
stat de a contracta firme cu acţiuni la purtător.   

 Acţiunile la purtător sunt una dintre metodele larg 
folosite în activităţile ilegale de spălare a banilor, întrucât 
anonimitatea proprietarului acţiunilor face imposibilă 
verificarea eventualelor conflicte de interese sau situaţii de 
trafic de influenţă. Este nevoie de transparentizarea cadrului 
legal privind acţiunile la purtator și accesul companiilor cu o 
astfel de structură a acţionariatului la fondurile publice. 
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„ L a s f â r ș i t u l l u n i i 
d e c e m b r i e 2 0 1 7 , 
accidentul de la mina 
Lupeni a fost cauzat de 
cedarea stâlpi lor de 
susținere. Acești stâlpi au 
fost furnizați de o firmă 
care avea acționariat 
secret neverificabil.”
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I. DOMENII PRINCIPALE DE ACTIVITATE - EDUCAŢIE 

Ateliere recurente pentru reducerea abandonului școlar 

Abandonul școlar a fost și continuă să 
fie una dintre cele mai serioase și mai 
grave probleme cu care România se 
confruntă, am decis să mă implic în 
mod activ în încercările de rezolvare a 
situaţiei existente la nivel naţional.  

Am coordonat atelierele recurente 
pentru reducerea abandonului școlar la 
care au participat parlamentari, experţi 
în domeniul educaţiei, reprezentanţi ai 
ONG-urilor, consilieri ș.a.  

Am elaborat un policy brief care 
cuprinde rezultatele acestor întâlniri și 
soluţiile ce pot fi implementate pentru 
remedierea situaţiei 

Știrile false - un pericol la adresa întregii societăţii 

 Știrile false reprezintă un fenomen extins la nivelul întregii lumi și, în multe state, se iau 
deja măsuri pentru diminuarea sau contracararea lui. Cel mai periculos lucru, inclusiv în 
România, este rapiditatea cu care știrile se răspândesc, pot deveni virale în doar câteva ore.  

 Pentru a vedea cum este perceput acest fenomen în rândul tinerilor și experţilor, pentru a 
putea coagula cele mai potrivite abordări, și pentru a ajuta comunităţile și cetăţenii să 
conștientizeze gravitatea acestui fenomen am organizat două dezbateri: 

,,Cum putem combate mai eficient 
știrile false și dezinformare digitală” -  
fost prima dezbatere ce a avut loc la 
Parlament și a adunat la aceeași masă mai 
mulţi studenţi, masteranzi și doctoranzi care 
studiază această temă și jurnaliști care s-au 
confruntat direct cu acest fenomen în 
meseria lor. Ei și-au expus părerea referitor 
la problematica dezinformării digitale și 
știrilor false, au încercat să răspundă, pe 
rând, întrebării din titlu și au încercat să vină 
pe rând cu idei constructive. 
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FAKE NEWS: pot decide 
alegerile din România? - a 
fost cea de-a doua dezbatere și a 
reunit mai mulţi specialiști atât 
d i n R o m â n i a , c â t ș i d i n 
străinătate. Evenimentul și-a 
propus să abordeze faţete diferite 
ale subiectului și a urmărit să 
răspundă la întrebări importante 
precum:  Cum se apără Uniunea 
Europeană și cum ne apărăm noi, 
la nivel individual, de pericolul 
știrilor false? sau Ce putem face 
în contextul alegerilor din 2019 și 
2 0 2 0 p e n t r u a p r e v e n i 
dezinformarea? 

 

Sondaj de opinie privind percepţia 
sistemului educaţional din România 

 În prezent, realizez un sondaj de opinie în rândul 
părinţilor cu privire la modalitatea în care ar trebui să se 
desfășoare activitatea în unităţile de învăţământ astfel 
încât să corespundă nevoilor viitorului și cerinţelor pieţei 
de muncă. Pentru a înţelege cât mai bine care sunt 
problemele din școli, chestionarul se recomandă a fi 
completat doar de către părinţii care au copii înscriși în 
școlile din România. 

Sondajul este încă activ și poate fi completat online aici: https://goo.gl/Em2rJU  

După finalizarea cercetării voi posta rezultatele obţinute pe pagina mea de Facebook la adresa: 
https://www.facebook.com/SilviaDinicaUSR/.  

Amendament admis la OUG pentru înfiinţarea, organizarea și 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională 
Iniţială în Sistem Dual din România 

 Anul trecut, Guvernul a dat Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2018 care a avut drept scop 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială 
în Sistem Dual din România. Această autoritate, înfiinţată prin reorganizarea Centrului Naţional 
de Dezvoltare pentru Învăţământul Profesional și Tehnic, va fi obligată să întocmească și să facă 
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public un raport anual de activitate conform amendamentului pe care l-am depus și care a 
fost admis în Plenul Senatului.  

 Astfel, respectând principiul transparenţei, cetăţenii vor putea afla din raportul anual al 
instituţiei informaţii referitoare la: obiectivele propuse pentru perioada de raportare, rezultatele 
concrete obţinute în perioada de raportare, informaţii relevante despre fiecare direcţie / 
compartiment / divizie, explicaţia cheltuielilor, concluzii și alte informaţii relevante. Informaţiile 
vor fi consultate pe site-ul propriu, vor fi afișate la sediul propriu al instituţiei sau vor fi 
prezentate în ședinţă publică. 

Dezbateri despre sistemul educaţional din România 

 Am participat la dezbateri în Ploiești și Focșani 
unde am discutat despre prezentul și viitorul sistemului 
educaţional din România, despre problemele cele mai 
acute cu care acesta se confrunta precum și despre 
soluţiile pe care le văd potrivite pentru îmbunătăţirea sa.  
 Copii de astăzi vor fi adulţii de mâine și este foarte 
important să le asigurăm educaţie gratuită de calitate și 
perspective de a evolua și de a se transforma în oamenii 
de care societatea noastră are nevoie. 

Informaţii pentru cetăţeni 
Săptămânal, am adresat Ministerelor interpelări pentru a afla cât mai multe informaţii despre 
situaţia sistemului educaţional din România. 

La nivelul lunii ianuarie 2018, în învăţământul preuniversitar de stat existau 208.198 cadre 
didactice, în total, dintre care 97,60% (203.192) cadre didactice calificate și 2,40% (5.006) 
cadre didactice fără studii corespunzătoare postului/catedrei.

Legea educaţiei naţionale recomandă alocarea a 6% din PIB către educaţie. Chiar dacă sumele 
alocate din PIB pentru educaţie au crescut începând cu anul 2016 procentul din PIB alocat 
acestui sector nu a mai depășit 4% încă din anul 2009.

Ministerul Educaţiei Naţionale estimează că, în perioada următoare, în unităţile de învăţământ 
preuniversitar, vor exista 5.000 de posturi / catedre vacante pentru educatoare/institutor 
pentru învăţământul preșcolar/profesor pentru învăţământul preșcolar (în limba română)

În anul școlar 2017-2018, la nivel naţional funcţionează 6169 de unităţi de învăţământ - cu 126 
de unităţi de învăţământ mai puţin comparativ cu anul școlar 2013 - 2014.
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II. DOMENII PRINCIPALE DE ACTIVITATE- ECONOMIE 

      Modificări la legea termoficării 
 După aproape zece ani în care propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.325/2006 privind serviciul 
public de alimentare cu energie termică (legea 
termoficării) a stat ,,în sertare,, în Parlament, ea a fost 
dezbătută anul acesta. 

 În cadrul comisiei economică, industrii și servicii am 
depus la 22 de amendamente prin care am propus 
modificarea definiţiei condominiului, eliminarea 
definiţiei zonei unitare de încălzire, redefinirea 
serviciului public de interes general, introducerea 
definiţiei pentru serviciu public de alimentare cu energie 
termică s.a. 

 Din cele 22 de amendamente depuse, un 
singur amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Această modificare prevede 
ca ,,debranșarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale 
unui utilizator tip condominiu care nu se află in zona unitară de încălzire prin sistem centralizat 
de alimentare cu energie termică se va face în următoarele condiţii cumulative: acordul scris al 
tuturor membrilor asociaţiei de proprietari, exprimat prin vot în cadrul adunării generale și prin 
anunţarea operatorului care are și calitatea de furnizor și a autorităţii administraţiei publice 
locale cu 30 de zile înainte de debranșare.” 

Modificări la legea offshore 

 Proiectul de lege privind unele măsuri necesare 
pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către 
titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre 
petroliere offshore (Legea offshore) a fost una dintre cele 
mai importante legi discutate în sesiunea parlamentară 
ce tocmi s-a încheiat și este, de asemenea, una dintre cele 
mai importante legi pentru România. Legea offshore este 
esenţială pentru demararea extracţiei de gaze din Marea 
Neagră. 

 Împreună cu Vlad Alexandrescu și George 
Marussi am depus patru amendamente pentru 
modificarea și completarea condiţiilor ce trebuie 
respectate în mod obligatoriu pentru operaţiunile 
petroliere executate offshore. Amendamentele au fost 
respinse cu majoritate de voturi. 
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Modificări la legea francizei 

 În Comisia economică, industrii și servicii s-a discutat sesiunea aceasta un proiect de lege 
privind regimul juridic al francizei. Prin acest proiect se urmărea reducerea riscului ca viitorul 
francizat (proprietar al afacerii) sa suporte riscurile unei colaborari dezamagitoare cu un partener 
fara experienta sau putin fiabil (prin introducerea unei unităţi pilot pentru testarea afacerii). 

 În realitate, se poate întâmpla ca, în goana după profit, antreprenorii autohtoni să sară 
peste etapa de testare a conceptelor și să le vândă fără să aibă know-how sau experienţă în 
domeniu. Această situaţie a condus la falimentul mai multor francizaţi la o perioadă destul de 
mică de la înfiinţare. 

 Am depus 4 amendamente la acest proiect de lege referitor la atribuţiile francizorului, 
perioada de timp cât va dura testarea afacerii, alocarea unui termen mai mare pentru înfiinţarea 
Registrului Naţional de Franciză și alocarea unui termen mai mare pentru stabilirea conţinutului 
și modalităţii de administrare a Registrului Naţional de Franciză de către conducătorul autorităţii 
publice centrale. Unul dintre amendamente - cel care completează atribuţiile francizorului, a fost 
admis. 

Sistemul naţional informatic al asistenţei sociale 

 Câteva milioane de români sunt consumatori vulnerabili. Aproximativ un milion de familii 
depind de Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune pentru a avea căldură în casă. 
Sute de mii de copii vor renunţa cel mai probabil la școală fără ajutoare sociale. 

 Legea venitului minim de incluziune a fost de nenumărare ori amânată pentru că nu avem 
încă un Sistem naţional informatic al asistenţei sociale. În lipsa acestui sistem situaţia rămâne 
aceeași. 

 În Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială din cadrul Senatului am trecut un 
amendament prin care Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale va publica online, la fiecare 6 luni, 
informaţii de interes public referitoare la stadiului implementării Sistemului informatic al 
asistenţei sociale. 
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III. ACTIVITATE INTERNAŢIONALĂ 

UNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ (UIP) 

Comisia de dezvoltare durabilă, finanţe și comerţ 

• Amendamente admise la rezoluțiile / documentele Uniunii Interparlamentare   
(Martie 2018, Geneva) 

 În intervenţia din cadrul Forumului Femeilor 
Parlamentare, cu tema Susţinerea păcii ca 
mijloc de realizare a dezvoltării durabile, aflată 
pe agenda Comisiei UIP pentru pace și 
securitate internaţională am evidenţiat 
importan ţa Rezolu ţ ie i 1325 (2000) a 
Consiliului de Securitate al ONU privind 
femeile, pacea și securitatea și măsurile 
adoptate de România pentru transpunerea ei în 
practică.  

 Am propus ca în rezoluţia aferentă a UIP să 
fie incluse și câteva recomandări adresate 
femeilor parlamentar, din perspectiva rolulului 
care le revine în promovarea agendei ONU 
privind femeile, pacea și securitatea. 

 În numele delegaţiei GRUI, am promovat mai multe amendamente care se referă la: rolul 
energiei regenerabile în reducerea inegalităţilor dintre ţări și din interiorul acestora în ceea ce 
privește accesul la energie; necesitatea asigurării accesului egal al femeilor și bărbaţilor la 
educaţie în domeniul știinţei și tehnologiei și a unor oportunităţi egale de implicare pe parcursul 
întregului lanţ energetic, inclusiv oportunităţi în materie de antreprenoriat; importanţa facilitării 
participării femeilor la procesele decizionale din sectorul energiei regenerabile; necesitatea 
adoptării de măsuri, inclusiv în plan legislativ, care să se adreseze grupurilor vulnerabile, în 
scopul eliminării sărăciei energetice; recomandarea de participare la activităţile forurilor și 
organizaţiilor specializate în domeniul energiei regenerabile, precum Agenţia Internaţională 
pentru Energie Regenerabilă (IRENA) și importanţa unei colaborări sporite dintre UIP și aceste 
organizaţii. 

•
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• Coordonarea lucrărilor comisiei de Dezvoltare Durabilă, Finanțe și Comerț 
(Octombrie 2018, Geneva)  

 Am prezidat ședinţa Comisiei pentru 
dezvoltare durabilă, finanţe și comerţ. În 
cadrul acestei ședinţe s-au discutat două 
puncte importante: a) rolul schimburilor 
comerciale libere și echitabile în atingerea 
obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, în 
special în ceea ce privește egalitatea 
economică, infrastructură, industrializare și 
inovare; b) contribuţia parlamentelor naţionale 
la dezbaterile în cadrul Conferinţei ONU 
privind schimbările climatice. 

 În timpul acestor dezbateri, am susţinut că 
documentul final va trebui să evidenţieze rolul 
central pe care educaţia îl joacă în pregătirea 
tinerilor de azi pentru profesiile viitorului, 
condiţie sine-qua-non pentru asigurarea 
bunăstării la nivel individual și general. 

Sensibilizarea opiniei publice și educarea cu privire la schimbările climatice, în egală măsură cu 
activitatea legislativă, sunt domenii importante în care parlamentarii pot contribui decisiv. 
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30 JAN 2019 SENATOR SILVIA DINICĂ

III. ACTIVITATE ÎN USR 

Sunt membru al grupului de lucru pentru elaborarea studiului „Tranziția către o economie 
circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România”, din 
cadrul Institutului European din România. 

 Am participat în calitate de speaker la evenimentul "Școala și Primăria. Ce pot face 
administrațiile locale" unde am vorbit despre importanţa educaţiei și despre cum putem 
schimba sistemul educaţional românesc. Am atins teme precum, școlile considerate performante 
vs. școlile din proximitate și timpul petrecut în trafic. 

 Împreună cu alţi membri USR, deputaţi, senatori și consilieri locali am strâns semnături 
pentru iniţiativa „Fără penali în funcții publice” în București, dar și în Ilfov, Câmpulung, 
Pitești, Bacău, Vaslui, Bârlad și Tulcea. 

HAI SĂ VORBIM, HAI SĂ CONSTRUIM!

%12

Email:         silvia.dinica@senat.ro    

              silvia.dinica07@gmail.com  

Telefon:     0749 211 705  
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