
Activitate parlamentară 
 Ariile principale în care îmi desfășor activitatea în cadrul Senatului 
sunt cele privind 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, am susținut promovarea dezvoltării 
învăţământului profesional şi tehnic, ca factor de creştere a nivelului de 
calificare pe piaţa muncii.  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Acțiunile 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. În luna august am inițiat împreună cu colegii 
mei Silviu Dehelean, Nicuşor Dan, George Dircă, Stelian Ion şi Cristian Ghica 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. 

Denumire Data Rezoluție

L466/2017: Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice

August 2017 Respins

L467/2017:Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

August 2017 Respins

L468/2017:Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale

August 2017 Respins

L469/2017:Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice

August 2017 Respins
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”Legislația actuală din România permite funcționarilor publici aflați sub incidența Legii nr. 
176/2000 să ascundă cu ușurință fluctuațiile nejustificate ale averilor rezultate din facilitarea 
ilicită a accesului la contracte de achiziție publică pentru companiile cu acțiuni la purtător pe 
care le controlează, prin intermediul cărora încălcările legislaţiei privind conflictul de interese 
pot fi mușamalizate cu ușurință” 

(comunicatul de presă USR din data de 5 august 2017)



Stimularea exporturilor 
 Un stimulent fiscal care să permită întreprinderilor din România să se extindă pe piețele 
internaționale este foarte necesar, atât pentru dezvoltarea lor cât și pentru economia națională. 
Această măsură poate determina mai multe întreprinderi să înceapă să desfășoare activități de 
export, în condițiile în care doar aproximativ 22.000 de firme din totalul de aproximativ 600.000 o 
fac. Luând în considerare și faptul că doar 12 mld. euro din cele aproximativ 60 mld. euro, cât sunt 
exporturile țării noastre, sunt realizate de firme cu capital autohton, putem deduce că orice măsură 
care stimulează întreprinderile românești să exporte este benefică. 
 Proiectul aduce o modificare Codului Fiscal, în ceea ce privește impozitul pe profit plătit de 
către firmele exportatoare. Vizează 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%. Astfel, 
o firmă în care 60% din venituri provin din exporturi, va plăti pentru 60% din profitul impozabil un 
impozit pe profit de 5%, în timp ce pentru de restul de 40% din profitul impozabil, ce corespunde 
veniturilor realizate în țară, va plăti un impozit de 16%. 
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”În ultimii cinci ani, 13 state au interzis complet acțiunile la purtător printre acestea aflându-se 
Germania, Marea Britanie, Malta și Cipru. În cazul companiilor de stat, autoritățile tutelare au 
obligația de a emite anual rapoarte în care să fie incluse informații precum bugetul de venituri 
și cheltuieli, evoluția participațiilor statului și valoarea dividendelor, indicatori economico-
financiari și non-financiari și performanța financiară a companiilor, însă nu există nicio dispoziție 
în ceea ce privește transparentizarea identității titularilor firmelor care beneficiază de contracte 
cu companiile de stat. Este atractiv ca demers interzicerea totală a acțiunilor la purtător, însă noi 
am considerat că acest lucru ar trebui făcut treptat pentru a nu avea un impact negativ asupra 
mediului de afaceri” 

(comunicatul de presă USR din data de 6 februarie 2018)

„O creștere economică bazată doar pe consum nu este sustenabilă, un stimulent fiscal care să 
permită întreprinderilor din România să se extindă pe piețele internaționale este foarte 
necesar, atât pentru dezvoltarea lor cât și pentru economia națională” 

(comunicatul de presă USR din data de 18 ianuarie 2018)

Denumire Data Rezoluție

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal

Ianuarie 2018 Înregistrată la Senat 
pentru dezbatere



Alte proiecte legislative co-inițiate 

L102/2018 
Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

Prin acest proiect legislativ se urmărește indexarea 
anuală a Indicelui Social de Referință cu 100% din rata 
inflației, ca indicator ce reflectă creșterea anuală medie 
a prețurilor astfel încât statul va putea îndeplini 
responsabilitatea de a asigura standarde sociale 
minimale tuturor cetățenilor, indiferent de alte criterii 
conjuncturale, inclusiv politice și electorale

L99/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea art.16, litera b) din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat

Prin acest proiect legislativ se urmărește îndreptarea 
reglementării restrictive nejustificare pe care avocații (în 
comparație cu notarii publici, executorii judecătorești, 
consilierii juridici și chiar magistrații) o au și lărgirea 
cadrului de activități compatibile cu exercitarea profesiei 
de avocat pentru un tratament egal

L96/2018 
Propunere legislativă privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului 
Electronic Naţional al Lucrărilor 
Ştiinţifice

Această inițiativă propune înființarea și funcționarea 
Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice, 
un fond național, în format electronic, al lucrărilor 
științifice realizate în unitățile de învățământ superior , 
institutele și centrele de cercetare finanțate din fonduri 
publice și cele realizate în cadrul proiectelor de 
cercetare finanțate parțial sau în întregime din fonduri 
publice

L84/2018 
Propunere legislativă pentru 
completarea Legii 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi

Propunere legislativă urmărește interzicerea tuturor 
formelor de hărțuire ce nu intră sub spectrul legii penale 
sau al relațiilor de muncă precum și sancționarea lor

L83/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din 
Legea cooperaţiei agricole nr.566 din 
2004

Această inițiativă propune modificarea capitalului minim 
social necesar la înființarea unei cooperative agricole

L78/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea art.22 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici

Proiectul de lege urmărește să reglementeze 
obligativitatea Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici de a sesiza instanța în contencios administrativ 
cu privire la faptele de încălcare a legislației în vigoare 
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L71/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.
115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum 
şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali

Prin această propunere legislativă se urmărește 
eliminarea pragului electoral și înlocuirea cu „pragul 
natural” necesar pentru obținerea unui singur loc în 
consiliul local precum și scăderea numărului de 
semnături de la 1% din numărul celor înscriși în registrul 
electoral, la 0.5% din numărul voturilor valabil exprimate 
în circumscripție la ultimele alegeri locale 

L70/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului şi Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanante

Modificările aduse de această propunere vor conduce la 
scăderea pragului electoral și la scăderea numărului de 
semnături necesare depunerii candidaturii 

L69/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României

Prin acest proiect legislativ se propune scăderea 
numărului de semnături necesare pentru înscrierea unei 
candidaturi la alegerile prezidențiale cu scopul de a 
oferi mai multor persoane posibilitatea de a se înscrie în 
competiția electorală

L68/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European

Propunere legislativă urmărește eliminarea pragului 
electoral și înlocuirea sa cu „pragul natural”, necesar 
pentru obținerea unui singur loc, scăderea numărului de 
semnături la ultimele alegeri pentru Parlamentul 
European, în cazul partidelor precum și scăderea 
numărului de semnături a ultimele alegeri pentru 
Par lamentul European, în cazul candida ț i lor 
independenți

L61/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici

Această inițiativă urmărește limitarea perioadei 
exercitării provizorii a funcției de conducere și interzice 
prelungirea mandatului provizoriu pe perioade 
succesive
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L25/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea art.168 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011

Prin acest proiect este propusă înfiinșarea Registrului 
Național al Lucrărilor de Doctorat, site administrat de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 
precum și obligația IOSUD-urilor, ca în termen de un an 
de zile de la înființarea acestui registru să publice pe 
această platformă toate lucrările de doctorat 
coordonate din 1990 și până în prezent

L201/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi a Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul

Această inițiativă propune impunerea unei practici 
unitare cu privire la emiterea Certificatului de Urbanism 
la nivel național, venind în întâmpinarea cetățenilor și a 
funcționarilor publici responsabili

L199/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
societăţilor nr.31/1990

Acest act normativ urmărește interzicerea emiterii de noi 
acțiuni la purtător și efectuarea de operațiuni cu 
acțiunile la purtător existente, sub rezerva convertirii 
acestora în acțiuni nominative

L136/2018 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, pentru 
abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.
164/2016 pentru modificarea Legii 
cooperaţiei agricole agricole nr.
566/2004 şi pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004

Prin acest proiect se urmărește acordarea de facilități 
fiscale pentru micii fermieri , facilități ce ar asigura 
viabilitatea economică a acestora și ar conduce la 
diversificarea obiectului de activitate al cooperativelor 
agricole prin extindere și diversificare integrării activității

L541/2017 
Propunere legislativă privind regimul 
cumulului pensiilor de serviciu din 
sistemul public de pensii cu unele 
categorii de venituri salariale sau 
asimilate salariilor

Această inițiativă urmărește limitarea posibilității 
cumulării pensiilor din sistemul public cu salariile de la 
stat cu scopul eliminării situațiilor inechitabile în care 
legislația actuală este folosită pentru a cumula două 
venituri provenite din fonduri publice
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L513/2017 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător

Această inițiativă prevede ca, în cazul săvârșirii a trei 
contravenții dintre cele menționate în textul legii (cu 
specificarea exactă a acestora) într-o perioadă de până 
la 12 luni calendaristice pentru care sancțiunea 
depășește valoarea de totală de 50.000 lei, se aplică 
sancțiunea complementară ce constă în suspendarea 
activității până la data aplicării măsurilor solicitate de 
către autoritățile competente.

L464/2017 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.
255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local

Prin acest proiect legislativ se urmărește ca proprietarii 
ce trebuie să treacă printr-un proces de expropriere să 
primească banii atunci când sunt evacuați și, dacă 
doresc, să conteste exproprierea în instantă, cele două 
părți să regleze conturile după pronunțarea sentinței.

L422/2017 
Propunere legislativă pentru 
completarea şi modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 
privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes 
naţional, republicată, cu completările 
şi modificările ulterioare şi a Legii nr.
182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare

Prin acest proiect se dorește o mai bună reglementare în 
ceea ce privește protejarea siturilor arheologice față de 
persoanele care utilizează detectoare de metale pentru 
a descoperi artefacte. Astfel, prin prezenta propunere se 
evită situația de abuz al legii, prin care persoane ce 
efectuează o căutare intenționată e bunuri de 
patrimoniu istoric, nu vor mai fi eligibili pentru a fi 
recompensați de către stat.

L354/2017 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură

Acest act normativ ar urma să crească nivelul de 
profesionalizare din instituțiile publice de cultură,  
comisia de selecție a candidaților va urma să cuprindă și 
specialiști în domeniul managementului cultural
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L340/2017 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general

Modificările aduse de această propunere vor duce la o 
profesionalizare a selecției proiectelor privind activitățile 
nonprofit  și o creștere a calității acestora. Propunerea va 
duce la o creștere a transparenței și accesului la 
informații. De asemenea, se va ajunge la o armonizare a 
prevederilor din domeniu.

L365/2017 
Propunere legislativă Lege pentru 
abrogarea articolelor 49 şi 50 din 
Legea nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor şi pentru 
abrogarea Legii nr.357/2015 pentru 
completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Această inițiativă propune eliminarea pensiilor speciale 
ale parlamentarilor.

L296/2017 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.
8/1996 privind drepturile de autor şi 
drepturile conexe dreptului de autor

Prin acest proiect se urmărește protejarea drepturilor de 
autor a persoanelor ce sunt coautori al  operelor 
audiovizoale, cum ar fi autorul imaginii.

L267/2017 
Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii societăţilor 
31/1990

Propunerea legislativă are în vedere eliminarea unor 
obstacole din calea înființării de noi firme prin ușurarea 
condițiilor de înregistrare a sediului social și eliminarea 
restricției persoanelor fizice și juridice de a nu fi asociat 
unic decât într-o singură societate cu răspundere 
limitată.

L146/2017 
Propunere legislativă privind 
conţinutul de Acizi graşi trans-
nesaturaţi (AGTN) în produsele 
alimentare destinate consumului 
uman 

Inițiativa legislativă urmărește reducerea conținutului de 
AGTN din produsele alimentare în România. Această 
inițiativă va avea un impact major asupra sănătății 
cetățenilor, adoptarea ei având drept efect scăderea 
n u m a r u l u i d e d e c e s e d a t o ra t e a f e c ț i u n i l o r 
cardiovasculare. 30% din riscul cardiovascular actual 
este cauzat strict acestui macronutrient.
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Amendamente la Bugetul de Stat ianuarie 2017 
 În luna ianuarie am lucrat împreuna cu colega mea senator Ramona Dinu la formularea de 
amendamente pentru bugetul prezentat de guvernul Grindeanu. Aceste amendamente au avut in 
vedere ceea ce USR a susținut în campania electorală. Contribuția mea s-a concretizat prin 4 
amendamente respinse, din pacate, în comisii.  

  

Destinatar Descriere

Ministerul Economiei

Am propus alocarea în anul 2017 a sumei de 2.000 mii lei 
pentru vouchere de inovare ca măsură de sprijin pentru 
realizarea Programului: Creşterea competitivităţii 
produselor industriale. Am propus ca aceste vouchere sa 
fie acordate microîntreprinderilor care fac dovada 
inovaţiilor de produs sau proces, pe principiul “primul 
venit, primul servit”, sub forma unui sprijin financiar de 20 
mii lei per microîntreprindere. Astfel, în anul 2017, ar fi 
fost sprijinite pentru activităţi de inovare 100 de 
microîntreprinderi autohtone.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ 
şi Antreprenoriat

Am solicitat alocarea sumei de 5.000 mii lei pentru 
vouchere cursuri de educaţie antreprenorială în beneficiul 
microîntreprinderilor deja existente. Ca măsură 
complementară la Start-Up Nation am propus alocarea de 
fonduri și către microîntreprinderile deja existente, pentru 
pregatirea și expertiza angajaților și a administratorilor, ce 
asigură în mod fundamental performanța și creșterea 
duratei medii de funcționare a afacerii.

Ministerul Educației Naționale Se propune alocarea sumei de 15.215 mii lei pentru 
asigurarea finanţării de bază în vederea susţinerii 
învăţământului profesional şi tehnic de nivel 5 terţiar non-
universitar.

Ministerul Apelor și Pădurilor Am propus alocarea suplimentară a sumei de 1054,84 mii 
lei pentru  înfiinţarea și întreţinerea pe o durată de 6 ani a 
50ha de teren în zona de munte. Se folosește o schemă 
de împădurire molid, brad, fag la o densitate de 5000 
puieţi/ha.
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 În cadrul conferinței am sustinut amendamentele României pentru rezoluția ”Promovarea unei 
cooperări internaționale susținute pentru realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile: incluziunea 
financiară a femeilor, ca vector al dezvoltării”. Astfel, amendamentele propuse de către țara noastră 
au fost recepționate pozitiv și multe dintre ele votate, în rezoluția adoptată au fost incluse 
recomandări care evidențiază:  

➡ importanța programelor de educație financiară, necesitatea revizuirii legislației care 
discriminează femeile în ceea ce privește aspectele legate de muncă, familie sau proprietate,  

➡ rolul strategiilor naționale de incluziune financiară, care trebuie să conțină obiective de politică 
și ținte cantitative pentru incluziunea financiară a femeilor,  

➡ necesitatea reducerii decalajului digital dintre țări în domeniul IC&T, importanța asigurării, în 
paralel cu măsurile de incluziune financiară, a unei protecții adecvate a consumatorilor,  

➡ rolul parlamentelor în crearea condițiilor necesare pentru o implicare efectivă a femeilor în 
dialogul și procesele decizionale care vizează incluziunea financiară. 
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Adunarea Uniunii Interparlamentare 

 La începutul lunii aprilie am participat la Adunarea Uniunii 
Interparlamentare care s-a desfășurat în Dhaka, unde am 
candidat și am fost aleasă prin vot ca unul dintre cei trei 
reprezentanți ai Grupului Twelve Plus (ce cuprinde  47 de 
țări, printre care țările UE, Canada, Australia și Noua Zeelanda), 
în cadrul Biroului Comisiei pentru dezvoltare durabilă, finanțe și 
comerț. Un obiectiv asumat în cadrul candidaturii a fost 
susținerea unei mai bune reprezentativități de gen și a tinerilor 
în Comisie. De asemenea, am inițiat o propunere care a fost și 
acceptată, prin care să se urmărească implementarea de către 
parlamentele naționale a rezoluțiilor ce au fost adoptate în 
cadrul UIP prin evidențierea exemplelor de bune practici.

RAPORT DE ACTIVITATE SILVIA DINICĂ FEBRUARY 7, 2018



Activități în Parlament 
Moderator al panelului ”Cauzele și consecințele violenței domestice” 

 În luna iunie am fost moderator al panelului 
”Cauzele și consecințele violenței domestice”, susținut 
în cadrul Conferinței regionale pentru Europa Centrală 
și de Est cu tema ”Să promovăm legi eficiente pentru 
eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor” 
organizată de către  Uniunea Interparlamentară în 
colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale Global 
Rights for Women şi Vital Voices. La conferinţă au 
participat nu numai delegaţii parlamentare din 20 de 
ţări, oficiali guvernamentali, membri ai unor adunări 
parlamentare şi organizaţii internaţionale dar și reprezentanţi ai societăţii civile, asociații non-
guvernamentale, experţi şi membri ai corpului diplomatic.  Este important să existe o colaborare 
eficientă între decidenţii politici, instituţiile statului şi societatea civilă pentru a combate acest 
fenomen. Acest seminar a propus un nou format de participare – parlamentari - oficiali 
guvernamentali - organizaţii nonguvernamentale, acesta reflectă complexitatea tematicii abordate. 
Concluziile la care s-a ajuns în urma acestui panel au fost necesitatea abordării multidisciplinare și 
interinstituționale a acestei probleme, cu participarea tuturor actorilor responsabili și implicați, 
precum și faptul că educația și prevenția reprezintă cele mai sigure și mai puțin costisitoare căi de a 
stopa violența. 

Dezbatere pe tema Legii gazelor 

 Împreună cu colega mea deputat Cristina Prună, am organizat o dezbatere pe tema Legii 
gazelor, la care au participat reprezentanți ai companiilor relevante din domeniu, ai consumatorilor, 
ANRE, publicații economice și alți actori relevanți. În urma dezbaterii a fost consolidată viziunea 
noastră că liberalizarea este necesară și că trebuie să ne asigurăm că ea se întâmplă atât în timp util 
dar și într-un mod care să maximizeze beneficiul consumatorilor casnici și industriali, de la cei cu 
multe resurse până la cei vulnerabili energetic. 

Policy brief pe tema termoficării din București 

 Capitala stă pe o bombă cu ceas în ceea ce privește 
termoficarea.  În cadrul policy brief-ului am prezentat ce soluții 
au fost luate în considerare de către autoritățile locale și ce 
soluție considerăm noi că ar fi cea mai eficientă. Aceste concluzii 
au venit ca urmare a mai multor întalniri organizate cu 
consilierii locali și generali USR din București și cu specialiști din 
domeniu.  
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https://www.usr.ro/proiect/caldura-si-apa-calda-nu-au-culoare-politica-solutia-usr-pentru-rezolvarea-termoficarii-bucuresti/


 Deasemenea de-a lungul ultimelor luni am prezentat și susținut poziția USR cu privire la 
problemele ridicate de RADET și ELCEN prin comunicate de presă si luari de poziție.  

Guvernanța corporativă 

 În cadrul sesiuni parlamentare precedente 
am documentat și susținut poziția USR cu privire 
la modificările aduse de guvernele Grindeanu si 
Tudose legilor privind guvernanța corporativă, atât 
prin interpelari și întrebări, cât și prin poziții 
oficiale ale USR cu privire la această temă foarte 
importantă pentru bunul mers al companiilor cu 
capital de stat, precum și pentru îndeplinirea unor 
angajamente pe care România și le-a luat față de 
inst i tu ț i i europene. Asal tul PSD asupra 
companiilor de stat nu a putut fi oprit însa numai 
prin votul și poziția USR. În prezent proiectul de 
lege se află la Comisia economică a Camerei 
deputaților. 

Alte dezbateri 

 In perioada vacanței parlamentare am 
participat de asemenea la o dezbatere despre 
problemele învațămăntului în zonele rurale și 
defavorizate organizată de Human Catalyst, la 
dezbaterea “Deșeurile, de la pierdere la resurse” 
organizată de Ministerul mediului, precum și la 
dezbaterea pe tema învățământului profesional 
dual organizată de către Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaților.   

 În timpul sesiunii parlamentare am 
participat la dezbaterile organizate de către colegii mei din grupul parlamentar USR pe teme precum 
legea muntelui, legea salarizării, nevoile românilor și dificultățile acestora în procesul de emigrare 
sau accesul persoanelor cu dosar penal la funcții publice.  
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https://www.usr.ro/2017/08/05/transferul-elcen-la-primaria-capitalei-este-o-decizie-politica-care-nu-rezolva-problema-termoficarii-din-bucuresti/
https://www.usr.ro/2017/06/06/vot-senat-zeci-de-companii-de-stat-din-nou-sub-control-politic-si-clientelar-psd-alde/
https://www.facebook.com/SilviaDinicaUSR/videos/1303541493077149/
https://www.facebook.com/SilviaDinicaUSR/videos/1303541493077149/
https://www.facebook.com/SilviaDinicaUSR/videos/1303541493077149/
https://www.facebook.com/SilviaDinicaUSR/posts/1304725276292104
https://www.facebook.com/SilviaDinicaUSR/posts/1271462156285083
https://www.facebook.com/SilviaDinicaUSR/posts/1271462156285083


Coordonator al atelierelor recurente pentru combaterea sărăciei energetice 

 Ca membru al Comisiei pentru transporturi și 
energie coordonez atelierele recurente de energie. 
Demersul este unul necesar pentru ca trei sferturi din 
gospodăriile cele mai sărace din România nu primesc 
niciun ajutor de încălzire pentru ca sistemul de 
acordare a ajutoarelor de încălzire nu identifică în 
mod corect consumatorii aflaţi în dificultate. Lacune 
mari se găsesc și în procesul de monitorizare a  
fenomenului, Scopul atelierelor constă în propunerea 
de inițiative legislative în domeniul sărăciei 
energetice și eficienței energetice. 

Coordonator al atelierelor recurente pentru reducerea abandonului școlar 

  Întrucât 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 situației 
existente la nivel național. Un copil fără acces la 
educație are toate premisele să devină, în cele din 
urmă,  un  adult expus riscului eșecului. Educația 
acestui secol ar trebui să aibă drept scop acela „de a 
ajuta tinerii să înțeleagă lumea din jurul lor și să își 
descopere talentele și abilitățile, în așa fel încât să 
devină indivizi împliniți și cetățeni activi și 
empatici” (Ken Robinson). 

Policy brief pe tema reducerii abandonului școlar 

 Am fi pe podium în ceea ce privește rata abandonului 
școlar dacă ne uităm la clasament în sens invers, dinspre 
sfârșit spre început, și asta pentru că am „reușit” să fim 
depășiți doar de Malta și Spania. În timp ce în România se 
cheltuiesc milioane de euro pentru combaterea abandonului 
școlar, 2 din 10 copii ajung să abandoneze școala. Am 
elaborat un policy brief ce conține concluziile primelor 
întâlniri. 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Policy brief pe tema taxei de depozitare la gropă 

 Impreuna cu Cornel Zainea am contribuit la policy brief-ul despre taxa de depozitare la 
groapă, un instrument necesar pentru a evita infringementul pe deșeuri în România. 

Organizator proiect USR deschise porțile Parlamentului pentru viitor 

 Am organizat și coordonat prima vizită la Palatul 
Parlamentului din cadrul proiectului „USR deschide 
ușile Parlamentului pentru viitor”. Elevii de la Colegiul 
Național „Gheorghe Șincai” din Capitală au participat la 
un tur ghidat al clădirii și la o simulare a activității din 
comisiile parlamentare. Proiectul în care mai sunt 
implicați și senatorii Florina Presadă, Vlad Alexandrescu 
și deputata Cristina Iurișniți urmărește îmbunătățirea 
relației cu alegătorii și vizibilitate printre viitorii 
alegători.  
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„Concluzii:  
În urma analizei făcute reținem următoarele aspecte: 

Eliminarea taxei la depozitare este o decizie eronată; 
Singurii beneficiari ai eliminării taxei la depozitare sunt UAT-urile ce aleg să plătească 
integral serviciul de salubrizare al populației; 
Impactul financiar al taxei asupra gospodăriilor este foarte mic; 
Depozitările ilegale ale deșeurilor sunt cauzate de lipsa de infrastructură și de lipsa 
de performanță a organelor de control, iar introducerea taxei nu a făcut altceva decât 
sa evidențieze mai clar aceste deficiențe.” 

(Policy brief - Taxa de depozitare la groapă)



Interpelări și întrebări adresate ministerelor 
 De-a lungul celor 12 luni de activitate parlamentară am adresat 45 de interpelări și întrebări 
ministerelor și instituțiilor statului pe teme de la guvernanță corporativă, până la situația 
monitorizării calității aerului în București sau numarul de locuințe neelectrificate, astfel: 

Întrebări: 

DESTINATAR DESCRIERE

Ministerul Sănătății 
Ministerul Educației 

Naționale

Copii alergici din România - statistici la nivel național

Ministerul  
Finanțelor Publice

Modificări OUG 109/2011 - vizează solicitarea de informații cu privire la 
modificările pe care Ministerul Finanțelor dorește să le aducă la OUG 
109/2011 pe durata vacanței parlamentare

Ministerul Sănătății 
Ministerul Educației 

Naționale

Copii cu alergii sau intoleranțe alimentare la nivel național - statistici la 
nivel național

Ministerul  
Finanțelor Publice

Proiectul de Modernizare a Administrației Fiscale - stadiu proiect

Ministerul 
Educației Naționale

Programul național „A doua șansă” - rezultate la nivel de județ

Ministerul  
Energiei

Planul Național de Acțiune în cazuri de sărăcie energetică, în 
domeniul gazelor naturale - stadiul elaborării acestuia

Ministerul 
Educației Naționale

Situația școlară a elevilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate - vizează demersurile pe care părinții plecați în străinătate 
trebuie să le întreprindă pentru a asigura înscrierea și accesul neîngrădit 
la instituțiile din sistemul național de învățământ pentru copiii lor care 
rămân în țară

Ministerul  
Transporturilor

Situația șinelor de metrou pe Magistrala 2-Berceni- Pipera

Ministerul 
Educației Naționale

Școli fără electricitate - la momentul actual nu mai există școli care să nu 
fie racordate la o sursă permanentă sau la o sursă alternativă de energie

Ministerul Comunicațiilor 
și Societății Informaționale

Stadiu implementare proiect RO-NET - la nivel național pentru 
localitățile care au beneficiat precum și pentru localitățile care urmează să 
beneficieze de implementarea acestui proiect

Ministerul 
Educației Naționale

Statistică privind numărul copiilor reintegrați în sistemul de 
învățământ în urma abandonului școlar - solicitarea a unui raport pentru 
ultimii 5 ani.

Ministerul  
Energiei

Stadiu elaborare „Planul Național de Acțiune în Cazuri de Sărăcie 
Energetică”

 15



Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat

Proiect final al Legii Parteneriatului Public-Privat - Am solicitat varianta 
finala a legii și a normelor metodologice rezultate în urma perioadei în 
care proiectul s-a aflat în dezbatere publică

Ministerul  
Energiei

Funcționalitatea sistemului de încălzire centralizat - Am dorit să aflu 
numărul și numele localităților în care este funcțional sistemul de încălzire 
centralizat

Ministerul  
Finanțelor Publice

Implementarea sistemului guvernanței corporative în cadrul 
întreprinderilor de stat - Am solicitat informații cu privire la 
întreprinderile publice care trebuiau să aplice guvernanța corporativă și 
nu au făcut acest lucru precum și la sancțiunile aplicate de Ministerul 
Finanțelor celor care nu au îndeplinit această cerință

Ministerul  
Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice și  
Fondurilor Europene

Listă sate izolate - am solicitat informații cu privire la satele ce nu au 
drumuri de acces, la satele care nu sunt conectate la sistemul energetic  
național precum și la satele care se află în ambele situații.

Ministerul  
Finanțelor Publice

Situație tablou de bord și procedura de dezechilibru macroeconomic 
- am dorit să aflu informații despre cei 14 indicatori pentru perioada 
2016-2017

Ministerul 
Educației Naționale

Regimul incompatibilităților autorilor de manuale școlare - întrucât 
subiectul manualelor a fost unul intens dezbătut am dorit să aflu care este 
regimul incompatibilităților aplicat în prezent autorilor școlare

Ministerul  
Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice și  
Fondurilor Europene

Situația privind locuințele neelectrificate din România - În țara noastră 
există încă locuințe neracordate la rețeaua electrică. Am dorit să aflăm 
numărul acestora, numărului familiilor, persoanelor și copiilor care 
locuiesc în aceste locuințe precum și situația economică a acestăra și 
distanță până la cea mai apropiată rețea.

Ministerul  
Finanțelor Publice

Mecanismul de plată defalcată a TVA - am solicitat informații cu privire 
la numărul necesar de angajați de care are nevoie ANAF pentru aplicarea 
sistemului de plată defalcată a TVA-ului și la bugetul alocat pentru această 
actvitate administrativă.

Ministerul Muncii 
și 

Justiției Sociale

Plafon indemnizație de creștere a copilului în statele UE - Ministrul 
Olguța Vasilescu a afirmat în cadrul dezbaterilor din Comisia de Muncă și 
Familie că „puteam să facem ca în alte țări dezvoltate din UE, să nu mai 
dăm deloc sau să dăm 100 de euro”. Am solicitat datele care justifică 
afirmația

Ministerul  
Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice și  
Fondurilor Europene

Proiect turistic Mina Anina - Mina Anina are o bogată istorie ce poate fi 
folosită în scopuri turistice. Astfel am dorit să aflu care sunt intențiile 
autorităților după ce acest proiect a primit finanțare din fonduri europene.
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Interpelări: 

Ministerul  
Energiei

Membrii consiliilor de administrație - O parte a întreprinderilor aflate în 
subordinea/subautoritatea Ministerului Energiei nu au făcut publice listele 
cu Consiliile de Administrație al acestora, fapt ce contravine Legii nr. 
111/2016. Am intrebat Ministerul Energiei care sunt membrii din Consiile 
de Administratie al companiilor aflate in subordinea sa. Numele acestora 
ar trebui sa fie publice pe site-urile societatilor, dar in bunul spirit al 
numirilor politice, o parte a companiilor au uitat sa mai afiseze aceste 
informatii. 

Legea guvernantei corporative prevede norme de transparenta pentru 
selectia candidatilor, dar având în vedere proiectul de lege ce propune o 
lungă lista de excepții de la legea guvernanței corporative, au fost impuse 
Consilii de Administratie provizorii, unde foarte probabil membrii au fost 
selectati pe criterii politice.

Ministerul  
Mediului

Planul privind calitatea aerului în aglomerarea București - Calitatea 
aerului în București este deficitară existând inclusiv riscul ca Comisia 
Europeană să deschidă o procedură de infringement pe această  temă. 
Prin această întrebare dorim să aflăm ce măsuri sunt prevăzute de către 
autoritățile din București în planul privind îmbunătățirea calității aerului 
din București. Ministerul Mediului a transmis ca autoritatea responsabilă 
cu implementarea măsurilor este Primaria Capitalei. 

Ministerul  
Finanțelor Publice

Implementare Program Scale Up - În răspunsul primit de la Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, am fost informați că acest program nu va mai fi 
implementat de către aceștia, dar a fost făcută propunerea ca programul 
să fie transferat către Ministerul Finanțelor.

Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat

Implementare Program Scale Up - În decembrie 2016, Guvernul Cioloș 
a emis o Hotărâre de Guvern privind implementarea schemei de ajutor a 
IMM-urilor, numită Scale Up. În 2017 nu mai apare nicio referire în buget 
legat de acest program.

DESTINATAR DESCRIERE

Ministerul  
Transporturilor

Finanţare Pasaj Domneşti - interpelarea nu a fost încă soluționată

Ministerul Muncii și  
Justiției Sociale

Situaţia mamelor care primesc indemnizaţie de creştere a copilului - 
Am interpelat Ministerul pentru a primi informații despre distribuția 
mamelor care primesc indemnizație de creștere a copilului, nivelul de 
educație al mamei, starea civilă a mamei la momentul nașterii copilului, 
ocupația mamei, nivelul de indemnizație pentru creșterea copilului etc.

Ministerul  
Mediului

Modul de gestionare al Programului Rabla Plus - prin intermediul 
interpelării am solicitat informații cu privire la corelația realizată în cadrul 
programului între numărul bonusurilor acordate cetățenilor și capacitatea 
producaătorilor de a livra automobilele electrice și la numărul dosarelor 
primite
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Ministerul  
Transporturilor

Finanţarea alocată pentru obiectivele asumate în Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă 2016-2030 - interpelarea nu a fost încă soluționată

Ministerul  
Transporturilor

Stadiu lucrări de montare a parapetelor de siguranţă pe drumurile 
naţionale cu 4 benzi

Ministerul Comunicațiilor 
și Societății Informaționale

Oraşele inteligente – drumul către o Românie inteligentă - Am 
interpelat Ministerul pentru a afla stadiul în care se află Proiectul ”Alba 
Iulia Smart City 2018” precum și pentru a afla care sunt orașele ce 
urmează să fie transformate în Smart City și care este gradul de implicate 
al Ministerului în procesul de transformare al orașelor tradiționale în orașe 
inteligente

Ministerul  
Transporturilor

Stadiu lucrări de execuţie pentru magistralele de metrou 4-6

Ministerul 
Educației Naționale

Abandon şcolar şi părăsire timpurie a sistemului de educaţie - Am 
solicitat informații cu privire la zonele cele mai afectate de abandon școlar 
din România, la programele implementate de Ministerul Educației cu 
scopul diminuării abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii și la 
gradul de implicare al societății civile în acest demers

Ministerul 
Finanțelor Publice

Analiză asupra măsurilor Guvernului de combatere a evaziunii fiscale 
- formularul 088 și declarația 394

Ministerul 
Energiei

Problema termoficării oraşului Drobeta Turnu Severin - Intrucât situația 
termoficării în Drobeta Turnu Severin în ceea ce privește termoficarea este 
una serioasă, am solicita informații cu privire la modul în care aceasta va fi 
gestionată în iarna 2017-2018

Ministerul Muncii și  
Justiției Sociale

Evoluţia locurilor de muncă în primul semestru al anului 2017 -Am 
solicitat informații cu privire la evoluția locurilor de muncă vacante în 
primele 6 luni ale anului 2017, evoluția numărului contractelor de muncă 
încheiate în primul semestru al anului 2017 precum și la gradul de 
ocupare a locurilor de muncă pe fiecare județ

Ministerul 
Consultării Publice și 

Dialogului Social

Modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii publice 
- În cadrul interpelării am întrebat dacă Guvernul intenționează sa 
modifice această lege, care sunt articolele  care vor fi modificate și cum.

Ministerul 
Sănătății 

Situație transplanturi România - În ultimul an a avut loc o scădere 
semnificativă a numărului de transplanturi din România, determinată de o 
serie de evenimente din 2016. Prin această interpelare am dorit să aflu ce 
măsuri intenționează să ia Ministerul Sănătății pentru a veni în sprijinul 
pacienților care dispun de o perioadă limitată de timp în care pot benficia 
de transplant.

Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației  

Publice și Fondurilor Europene

Implementare instrumente structurale și de coeziune. România se 
confruntă cu probleme în ceea ce privește implementarea instrumentelor 
de accesare a fondurilor europene. Sistemul care ar trebui să permită 
desfășurarea programelor nu este gata și există probleme cu certificarea 
autorităților implicate în proces. Prin interpelare am urmărit să obținem 
mai multe informații legate de stadiul de implementare al acestora.
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Solicitări de informații & Notificări: 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației  

Publice și Fondurilor Europene

Situație Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ministerul 
Finanțelor Publice

Situație locuri de muncă în primele trei luni ale anului 2017. Ca 
urmare a datelor diferite privind numărul de noi locuri de muncă create în 
primele trei luni ale anului, am solicitat o clarificare din partea celor două 
ministere.

Ministerul 
Finanțelor Publice

Stadiu implementare guvernanța corporativă . Țara noastră are o lege a 
guvernanței corporative în întreprinderile de stat, dar implementarea 
acesteia este deficitară. Am urmărit prin această interpelare să aflu în câte 
întreprinderi au fost numite CA conform legii și câte dintre acestea au fost 
înlocuite cu CA interimare.

Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comert 

și Antreprenoriat

Evaluare performanțe programe antreprenoriat. Prin intermediul 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri în anii anteriori au fost derulate o 
serie de programe de stimulare a antreprenoriatului. Prin această cale, am 
dorit să aflu cât de performante au fost aceste programe, câte din aceste 
firme sunt încă active și înregistrează profit.

Ministerul  
Mediului

Situaţia monitorizării calităţii aerului în Bucureşti. Stațiile de 
monitorizare a calității aerului din București funcționează deficitar. Prin 
această interpelare am cerut practic un raport de funcționare al acestora. 
În răspuns, Ministerul Mediului nu a fost în stare să precizeze cu exactitate 
perioada de funcționare a stațiilor de măsurare a calității aerului, 
menționând chiar că ”răspunsul concret este unul laborios și dinamic”. De 
asemenea, ca urmare a informațiilor în care se specifică faptul că Primăria 
Municipiului București este responsabilă de elaborarea și implementarea 
strategiei de management a calității aerului București, am trimis o 
scrisoare către această instituție pentru a afla în ce stadiu se află strategia.

DESTINATAR DESCRIERE

Consilii Județene; Prefecturi
Cerere de informații către Consiliile Județene și Prefecturi privind 
numărul de locuințe neelectrificate sau fără acces la rețea de pe 
raza acestora.

Primăria Municipiului București Sistemul pentru managementul calității aerului din București

Primaria Drobeta Turnu Severin Problema termoficării orașului Drobeta Turnu Severin

Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. Organigramă ELCEN - numărul total de posturi

Regia autonomă de distribuţie a energiei 
termice Bucureşti 

Organigramă RADET - numărul total de posturi

Notificare CNAIR Sistemul de iluminat public din zonele Băneasa DN1/Theodor 
Pallady

Prefectură Drobeta Turnu Severin Informații cu privire la act administrativ - HCL nr.99/12.05.2016
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Activități în circumscripție 

Activități în afara circumscripției  

ACȚIUNE DESCRIERE

Audiențe recurente

Participarile la întâlnirile cu cetățenii care au solicitat audiențe fie direct catre 
biroul parlamentar, fie împreună cu consilierii locali ai sectorului 6: 

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

Participarea la dezbaterea 
organizată de USR Sector 2 

Dezbaterea a avut ca temă activitatea din Parlament și consiliile locale și generale 
de la Green Hours

Întâlniri bilunare cu 
simpatizanții

Am participat la întâlnirile organizate la sediul din Carol Davila 91 de către filiala 
USR Sector 6

Discuții cu alegătorii din 
Craiova și Bușteni 

Am participant la discuții cu alegătorii din Craiova și Bușteni pe tema activității 
din Parlament și pentru susținerea candidatului USR la alegerile locale parțiale

Evenimente „La pas prin 
sectorul 6”

Împreună cu membri și consilieri locali din filiale sectorului 6 am mers la pas prin 
sector cu scopul de a observa problemele și a căuta soluțiile

Ziua Porților Deschise
Întâlnire cu votanți și simpatizanți - Timp de o zi, pe 9 Decembrie am deschis larg 
ușa cabinetului parlamentar pentru toți cei interesați de activitatea USR în 
Parlament și în consiliile locale

Participări la campania de 
consultare cetățenească 

„USR e vocea ta”

Împreună cu membri USR am distribuit pliante și am vorbit cu cetățenii

Întâlniri cu membrii și 
simpatizanți

Întâniri periodice pentru discutarea proiectelor legislative pe care le putem iniția 
la atât la nivel local cât și în Parlament

Apariții TV La Realitatea și Neptun TV

ACȚIUNE DESCRIERE

 „La firul ierbii despre 
educația gratuită - 

dezbatere 
publică”

La începutul lunii august am participat la dezbaterea publică la firul ierbii al cărei 
rezultat a constat în concluzii constructive și în propuneri de soluții în vederea 
reducerii decalajelor dintre rural-urban și a disparităților din educație

Întâlniri cu mediul  
de afaceri

Împreună cu colegii mei, Claudiu Năsui și Cristina Prună am participat la întâlniri 
cu mediul de afaceri în Brașov, Cluj, Focșani, Baia Mare

Susținerea candidaților USR 
pentru primărie

Împreună cu membrii USR am participat activ la campania de șusținere a 
primarilor pentru Deva, Bușteni, Craiova și Bîrghis
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Hai să vorbim, hai să construim!   
  

Pentru întrebari 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/  

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

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

Pagina oficială SENAT: 

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=0de3188e-d7fa-4a44-
b47b-4a2fc992a307 

   Activitatea parlamentară în această primă sesiune parlamentară s-a desfășurat 
  cu ajutorul colegilor consilieri Georgeta Mitran și Mihai Constantin, de curând   
  alăturându-ni-se Silvia Ștefan și Marcela Topliceanu.  

   Atât lor cât și membrilor și simpatizanților USR Sector 6, care s-au implicat în  
  activitățile de mai sus, le mulțumesc pentru sprijin și încrederea acordată.  
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