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ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE ÎN ULTIMELE 6 LUNI:

 Propuneri legislative inițiate: 25

 Întrebări și interpelări: 41

 Luări de cuvânt și declarații politice: 9

 Ședințe ale Plenului Camerei Deputaților: 50

 Ședințe comune ale Camerei Deputaților și Senatului: 9

 Ședințe ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități: 35 ședințe, rapoarte
și avize emise: 413

 Audiențe și întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice locale pe teme
legislative: 29

 Numeroase emisiuni televizate în mass media locală și națională



DOMENII PRIORITARE DE ACȚIUNE:

1. Infrastructură și achiziții publice

2. Administrație publică

3. Sănătate publică

4. Relații bilaterale cu Republica Franceză

5. Activități în circumscripție



 În luna iunie au fost adoptate în plenul Camerei Deputaților, 2 legi
inițiate de mine, pe care le-am urmărit în toate etapele, astfel:

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizițiile
publice (262 de voturi din 287), Pl-x 499/2021, conține prevederi care au
drept scop să creeze un cadru legislativ mai clar și eficient:

1. Răspunderea pentru erorile de legislație pe care le creează multiplele
acte normative în materie să fie asumată de statul român, astfel încât,
în situația unui cadru legal contradictoriu, să nu mai fie sancționate
instituțiile publice de bună-credință cu amenzi sau corecții financiare
care sunt plătite tot din banii cetățenilor;

2. Corelarea prevederilor din legea achizițiilor publice cu cele din
hotărârile de guvern subsecvente pentru a avea un cadru legal unitar și
coerent;

3. Rezolvarea situațiilor în care câștigătorii unor licitații mari refuzau să
continue procedurile pentru fiecare componentă de lucrări, care au
creat multiple blocaje în practică;

4. Introducerea unor termene clare de depunere a documentelor de către
ofertanți;

5. Obligarea efectivă a autorităților publice să efectueze plăți directe
către subcontractanții declarați, măsură ce va salva mulți antreprenori
de la mari blocaje financiare.

1. INFRASTRUCTURĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 



 O altă lege inițiată de mine și votată de Parlament a fost Pl-x nr. 175/2022
de modificare a art. 363 din Codul Administrativ, care elimină excepția de
la legislația achizițiilor publice, pentru selectarea evaluatorilor în cazul
vânzării terenurilor primăriilor. Astfel, deși vânzarea terenurilor
aparținând primăriilor se va face în continuare prin licitație publică,
selecția evaluatorilor care vor determina prețul de pornire a licitației se
va face cu respectarea prevederilor legislației achizițiilor publice.
Eliminarea excepției care obliga ca selecția evaluatorilor să se facă doar
prin licitație publică va însemna economie de timp și resurse materiale
pentru UAT, dar și o legislație mai clară și coerentă, fără derogări.

 Tot în acest domeniu, am înaintat o serie de întrebări către Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii cu privire la situația: Autostrăzii A3,
Autostrăzii A7 și A8, respectiv Autostrăzii A1.



2. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 Am fost inițiatorul principal al proiectului de Lege nr. 227/2022 care are ca obiect
de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 și a Legii nr.
268/2001, care facilitează derularea proiectelor de investiții ale fiecărei
comunități din România. Proiectul s-a adoptat în plenul Camerei Deputaților, cu
159 de voturi „pentru” și are drept scop facilitarea posibilității UAT-urilor de a
achiziționa terenuri agricole din extravilan pentru efectuarea de diverse lucrări
sau investiții de interes public local. În acest moment, proiectul de lege se află la
promulgare.

 S-a adoptat și Pl-x 560/2021, al cărui inițiator principal sunt eu, proiect care a
devenit Legea nr. 117/2022. Datorită acestei legi, autoritățile publice vor putea
cumpăra autovehicule noi, mai ecologice, plafonul de achiziție crescând la 23.000
euro inclusiv TVA.

 Un alt proiect de lege inițiat este propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice (BP366/2022), care acum este înregistrat la Senat pentru dezbatere.
Acest proiect prevede posibilitatea decontării navetei pentru personalul
primăriilor din comune, dată fiind criza de personal din aceste instituții din cauza
salariilor mai mici.



3. SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 La începutul sesiunii parlamentare, Camera Deputaților a adoptat cu 292 de
voturi proiectul de lege care vizează aprobarea Contractului de finanțare
dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Spitalul Regional de
Urgență Cluj. Finanțarea de 305 milioane euro destinată proiectului Spitalul
Regional de Urgență Cluj acoperă 67% din costul estimat, iar diferența de 150
milioane de euro va fi asigurată din fonduri nerambursabile și de la bugetul de
stat.

Spitalul va avea o structură modernă și va fi dotat cu echipamente medicale,
instalații și tehnologie IT de înaltă performanță, care vor avea drept menire
să faciliteze furnizarea unui act medical la standarde europene. De
asemenea, acesta va fi organizat pe centre de îngrijire, grupate pe patologii
diferite și va avea 7 niveluri, 849 de paturi de spitalizare continuă, 60 de
paturi de urgență, 27 de paturi pentru spitalizare de zi, 70 de cabinete
ambulatorii, 19 săli de operație, servicii avansate de imagistică, radiologie
intervențională, endoscopie, respectiv cardiologie intervențională.

 Am adresat multiple întrebări Guvernului și Ministerului Sănătății legate de
diverse probleme pe care le întâmpină industria medicamentului, precum
forme de sprijin pentru producătorii români, problema lipsei acute de
medicamente esențiale, cât și facilitarea accesului la tratamentul compensat
cu medicamente inovatoare.



4. RELAȚII BILATERALE CU REPUBLICA FRANCEZĂ 

 La începutul anului am participat la Ceremonia de Anul Nou, organizată în format
online de Clubul Francofon de Afaceri din Cluj, Institutul Francez din Cluj și
Agenția Consulară a Franței din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost deschis de
Excelența Sa, doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Franței în România. Discuția
a avut ca temă principală faptul că la 1 ianuarie 2022 Franța a preluat președinția
rotativă a Consiliului UE, având drept deviză „Relansare, putere, apartenență”.



 În calitate de Președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica
Franceză – Adunarea Națională, la începutul lunii iunie, am fost alături de
delegația franceză care a efectuat o vizită la București, mai precis, domnul
Bernard Fournier, Președintele Grupului de prietenie, Senator de Loire, domnul
Thierry Meignen, Senator de Seine-Saint-Denis, doamna Annie Le Houerou, Senator
de Côtes -d’Armor, fiind însoțiți de către Excelența Sa Laurence Auer,
Ambasadoarea Franței în România. În întâlnirea cu delegația franceză, am discutat
despre problemele actuale europene, îndeosebi despre securitatea energetică și
alimentară din Europa, precum și despre modul în care România a gestionat
pandemia și criza refugiaților. Pe lângă aceste subiecte, am avut posibilitatea să
prezint rolul Clujului în România și Europa ca un hub al excelenței în IT, cercetare
și inovare.



5. EVENIMENTE

 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale

 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române



 8 aprilie – Adunarea Generală a Filialei Județene Cluj a Asociației
Comunelor din România (A.Co.R)

 30 aprilie – Întâlnire cu tinerii din Cluj



 20 mai – Vizita Premierului Nicolae Ciucă la Cluj-Napoca

 26 iunie – Ziua Drapelului Național



Modalități de contact: 

Sediul PNL Cluj, Bld. Eroilor, nr. 2, Cluj-Napoca, 400129

https://www.facebook.com/RaduMarinMoisin

https://radumoisin.eu/

0749 177 320

radu.moisin@cdep.ro

https://www.facebook.com/RaduMarinMoisin
https://radumoisin.eu/
mailto:radu.moisin@cdep.ro

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

