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proc foarte bine pe niște 
legi bizare, care favori-
zează evaziunea fiscală. 
Am avut, de asemenea, 
situația de la Consiliul Le-
gislativ, tentativa din Se-
nat de a forța amânarea 
alegerilor parlamentare 
pentru la anul. Da, sunt 
mai multe situații în ca-
re PSD și USR au colabo-
rat de minune, îmi permit 
să spun. Deci, o majorita-
te parlamentară care se 
destrămase în iarna tre-
cută s-a întremat și a re-
venit în forță de parcă ar 
fi intrat pe steroizi, oda-
tă cu starea de urgență 
din acest an. Și, principa-
lele manifestări și princi-
palele forme de expresie 
ale acestei situații le-am 
văzut încă de prin luni-
le mai-iunie, când am vă-
zut cum PSD și aliații săi 
au început practic să sa-
boteze măsurile Guvernu-
lui de zăgăzuire a extin-
derii pandemiei. Au fost 
atâtea momente pe ca-
re le-ați văzut și dumnea-
voastră și atâtea scanda-
luri inutile, iar cel mai vi-
zibil a fost cel din iulie, cu 
privire la întârzierea ne-
justificată a adoptării le-
gii privind carantina și izo-
larea. În cele trei săptă-
mâni s-a triplat numărul 
de cazuri de virus chine-
zesc și s-a ajuns la un pla-
tou abia prin august. Din 
păcate, situația s-a deteri-
orat din nou și a devenit și 
mai rea începând cu luna 
octombrie. Vorbim despre 
”o lebădă neagră”, cum 
se spune în teoria poli-
tică, iar acest fenomen 
a dat practic totul pes-
te cap. Nimeni nu își în-
chipuia acum un an că va 
veni pandemia. Situația a 
scos la lumină, cum am 
spus și mai devreme, în 
Parlament, niște figuri de 
joasă speță! Aproape că 
vedem oamenii de un ni-
vel de-a dreptul jalnic în 
ultimul timp pe la tribu-
na Parlamentului. Niște 
nulități care nu au o mi-
nimă cultură politică. Asta 
se întâmplă în Parlament, 
asta promovează PSD, as-
ta promovează USR și in-
clusiv micii aliați ai PSD”, 
ne-a declarat în exclusivi-
tate politicianul.

”În cursul acestui 
an s-a încercat 
o sabotare 
permanentă 
a bugetului 
național”

În continuare, refe-
rindu-se, de asemenea, 

la ”acțiuni nepotrivite” ale 
PSD, politicianul a adus în 
discuție legea privind tă-
ierea pensiilor speciale. 

”Vă amintesc că a 
fost contestată la Curtea 
Constituțională de aceeași 
doamnă avocat al popo-
rului, Renate Weber, ca-
re după cum știm s-a ocu-
pat cu sabotarea măsuri-
lor de combatere a pan-
demiei. Aceasta a fost 
preocuparea domniei sa-
le, în  cursul întregului an. 
Și bătea câmpii, împreună 
cu toți conspiraționiștii, că 
apără nu știu ce libertate. 
Poate libertatea de a-l îm-
bolnăvi pe cel de lângă ti-
ne. Pentru că libertatea 
ta se oprește acolo un-
de lezează libertatea ce-
luilalt. Practic, sunt niște 
oameni iresponsabili, iar 
Curtea Constituțională 
a acționat ca o anexă a 
acestui bloc parlamen-
tar creat în cursul acestui 
an în jurul PSD, în jurul 
acestei majorități și după 
cum ați văzut și dumnea-
voastră, practic, în cursul 
acestui an s-a încercat o 
sabotare permanentă a 
bugetului național. PSD a 
acționat anti-național, a 
acționat foarte rudimen-
tar din punct de vede-
re intelectual și al viziunii 
pe termen lung. Dar și pe 
un instinct electoral foar-
te bine diseminat și foar-
te bine pus pe tapet cu 
sprijinul unor consultanți. 
Din ce am înțeles au niște 
consultanți foarte  scumpi, 
pentru că știm cu toții 
că acum avem o lege de 
finanțare a partidelor po-
litice mult prea generoa-
să și au niște consultanți 
din străinătate, pe care îi 
plătesc foarte bine și ca-
re se pare că i-au învățat 
această strategie distruc-
tivă, pur și simplu de di-
namitare a bugetului pu-
blic într-un an foarte, 
foarte dificil pentru Ro-
mânia! De asemenea, 
vorbind despre pensii sau 
de alocații - vorbim des-
pre niște lucruri care s-ar 
fi realizat fără nicio pro-
blemă, dacă ar fi fost un 
an normal. Dar, nu trăim 
într-un an normal, trăim 
într-un scenariu de film SF 
în momentul de față. Ra-
ta de colectare este foar-
te redusă și, din păcate, 
bugetele publice au fost 
foarte afectate. Avem, pe 
de-o parte, micșorări de 
activitate la foarte multe 
societăți și companii, în-
chideri, tot felul de măsuri 
și inclusiv falimentul - ca-
re este o realitate a aces-
tui an. Evident că toa-

te facilitățile fiscale cre-
ate în această perioadă, 
toate aceste ajutoare de 
stat pe care Guvernul le-a 
oferit în cursul acestui an 
pentru mai multe dome-
nii și ramuri de activitate 
economică și în mai multe 
rânduri - toate au dus la 
reducerea capacității bu-
getelor de a acoperi chel-
tuielile sociale prognozate 
la începutul anului 2020. 
Sunt lucruri foarte evi-
dente. Pur și simplu: ori 
nu înțelegi nimic și ești 
în afara subiectului, ori 
ești rău intenționat. Altfel 
nu se explică cum cine-
va poate să nu înțeleagă 
acest lucru! Deci, prac-
tic statul român colectea-
ză mult mai puțin decât 
anul trecut - aproape că 
și ne gândim cu toții dacă 
în 2021 statul român va 
fi capabil să acopere toa-
te aceste costuri. Din fe-
ricire, până la acest mo-
ment și sperăm și pe mai 
departe, Guvernul PNL a 
arătat că poate face față 
acestor provocări majore 
de natură financiară ridi-

cate de criza pandemică. 
Spuneam de pensii, ele se 
vor da. Este doar o min-
ciună a PSD că nu se dau. 
Pensiile au fost ridicate 
cu o majorare de 14%, în 
condițiile în care, din ce 
am înțeles, în Europa, mai 
nicăieri nu au fost creșteri 
de pensii mai  mari de 5%. 
În Germania, de exemplu, 
a fost ceva de 3,5%. 

”România are  
cea mai mare 
creștere a 
pensiilor 
din Uniunea 
Europeană, în 
cursul acestui an!” 

Hai să vedem realita-
tea! Guvernul a făcut tot 
ce este posibil și nu pu-
tem arunca în cârca Gu-
vernului PNL criza mondi-
ală provocată de virusul 
chinezesc. Pandemia nu 
a pornit din Palatul Vic-
toria și nici din sediul de 
partid din București. To-
tul este o gargară electo-
rală și o impostură meni-

tă să atragă cât mai mul-
te voturi, să înșele încre-
derea cetățenilor români. 
Este o strategie foarte bi-
ne pusă la punct, lucrată 
cu acei consultanți foarte 
mari din străinătate des-
pre care spuneam, plătiți 
la un nivel foarte înalt și 
acest lucru prevede pur și 
simplu transmiterea către 
populație a unor stări ca-
re să stârnească furia și 
respingerea față de ac-
tualul Guvern. Vor ca oa-
menii să creadă că PNL 
nu dorește să le dea, că 
PNL dorește să instituie 
nu știu ce dictatură, că nu 
poate să facă față costu-
rilor sociale, că România 
este  într-o criză economi-
că tocmai din cauza aces-
tui guvern și tot așa mai 
departe. Ați văzut în pro-
paganda lor că PSD-iștii 
repetă foarte des anumi-
te cifre - 40% este foar-
te des repetat, de exem-
plu, în toată comunica-
rea publică a celor de la 
PSD. Dar, eu nu cred că 
românii vor alege PSD, și 
cred că sunt conștienți că 

toate aceste promisiuni 
nerealiste și toate aces-
te bazaconii înaintate în 
 cursul anului 2020 nu au 
nicio finalitate reală, sin-
gura lor miză finală fiind 
legată de alegeri”, a con-
cluzionat Daniel Gheor-
ghe.

La final, acesta a 
transmis ilfovenilor să ai-
bă încredere în oamenii 
de lângă ei, pe care îi cu-
nosc, alături de care au 
construit lucruri, care tră-
iesc în acest județ și ca-
re înțeleg ceea ce înseam-
nă viața în Ilfov. ”Eu sunt 
născut și crescut în Oto-
peni și îi reprezint pe il-
foveni de două mandate 
de parlamentar cu onoa-
re și mândrie! Aveți în-
credere în noi, în Parti-
dul Național Liberal, ca-
re reprezintă locomotiva 
dezvoltării județului nos-
tru. Noi, PNL, dezvoltăm 
Ilfovul doar împreună cu 
dumneavoastră, prin uni-
tatea noastră de idei, de 
valori și de luptă pentru o 
viață demnă!”, a încheiat 
deputatul PNL.

”Parlamentul Româ-
niei este oglinda societății 
românești transpusă în 
scena politică. De aceea, 
trebuie să cântărim foar-
te bine ce înțelegem prin 
puterea aleșilor din Par-
lament. De aceea, este 
important să trimitem în 
Parlament oameni care au 
cultură, care au educație, 
care nu au învățat ieri să 
meargă pe stradă și ca-
re nu au fost să spunem 
«omeniți» de vreun pse-
udo-baron, de un politici-
an de doi lei din nu știu 
ce județ care crede că a 
fi deputat sau senator es-
te o sinecură și contea-
ză doar ce jocuri facem 
aici cu banii care vin de la 
centru. Parlamentarul tre-
buie să fie un om capa-
bil să reprezinte cuvântul 
celor care l-au ales. Par-
lamentarul trebuie să fie 
expresia politică și expre-
sia fizică, de-a dreptul, a 
oamenilor care și-au pus 
încrederea în el, și-au pus 
speranțele în el. De ace-
ea, e foarte important ca 
toți cei care ajung în Par-
lament să aibă capacita-
tea de a judeca cu mintea 
lor și de a acționa rapid și 
hotărât în toate situațiile 
care apar. Trăind în Româ-
nia, suntem dependenți 
de felul în care se votea-
ză în Parlament, iar legi-

le care se votează în Par-
lament au un impact de-
osebit. De aceea, mi se 
pare foarte grav când 
vedem parlamentari ca-
re habar nu au ce au vo-
tat sau care votează pen-
tru că se grăbesc să ajun-
gă cât mai repede nu știu 
pe unde. E dificil, mai ales 
în contextul actualei pan-
demii, ca Parlamentul să 
funcționeze la adevărata 
sa calitate. Și, din păca-
te, această pandemie de 
virus chinezesc a scos la 
iveală tot ce are mai prost 
Parlamentul Români-
ei în acest moment. Vor-
besc aici despre «o dicta-
tură a majorității», o ma-
joritate care a cedat pu-
terea anul trecut, fix îna-
inte de pandemie, o ma-
joritate care la începutul 
acestui an, prin februarie 
- până la începutul lunii 
martie - se pregătea de-
a dreptul să predea tot și 
să plece acasă, dar care 
a fost «întremată» de vi-
rusul chinezesc. Vorbesc 
de PSD și aliații săi, ca-
re de multe ori sunt mai 
mulți decât ne închipu-
im. De exemplu, în ultima 
perioadă observ în Parla-
ment o colaborare «sub-
terană» deosebită între 
PSD și USR, și au fost mai 
multe situații în care PSD 
și USR s-au susținut reci-
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Unitate de idei, de valori și de luptă pentru o viață demnă în Ilfov

Deputatul Daniel Gheorghe face o analiză obiectivă a 
stării de fapt din Parlamentul României
 Un guvern PNL care se zbate, 

într-un an extrem de dificil, să 
recupereze ani de nepăsare și 

indiferență  PSD și aliații, acuzați 
de sabotarea constantă a bugetului 

de stat
Daniel Gheorghe, deputat de Ilfov, 
candidat pentru un nou mandat de 
parlamentar pe lista PNL, apreciază că 
în forul suprem legiuitor al țării este 
esențial să fie trimiși ”oameni responsabili, 
oameni care știu ce votează, oameni care 
nu votează pentru că pur și simplu le-a 
indicat cineva din conducerea grupului 
parlamentar, care nu se uită după degete 
ridicate și care votează după propria 
conștiință”.

Carmen ISTRATE

”Parlamentul României, din păcate, nu are forța executivă la 
care  s-ar aștepta foarte mulți oameni, iar procesul legislativ 
este unul foarte greoi. Eu, personal, la fel ca mulți alți colegi, 
sunt autor sau coautor al unor legi care au fost adoptate 
de cele două Camere și apoi promulgate de Președintele 
României. Așa că știu foarte bine cât de mult durează 
procesul de elaborare legislativă. Sunt legi care, din anumite 
interese, unele destul de obscure - îmi permit să spun - se 
fac pe repede înainte, cu dedicație, și se ard etape și ne 
trezim că în două săptămâni de la depunerea legii la prima 
Cameră deja suntem la votul final în cea de-a doua Cameră. 
Sunt, de asemenea, legi care stau prin sertare și zac pe 
acolo și zeci de ani. Am avut acum câțiva ani niște legi de 
prin 2007-2008 care rămăseseră nevotate, respinse - mai 
precis, de ani de zile. Foarte multe din aceste legi sunt 
folosite în anumite momente, ca element de manipulare 
politică. Sunt scoase de la sertar cu o anumită dedicație 
sau cu un obiectiv, în special în perioadele electorale!
Parlamentul României, ca orice instituție legiuitoare 
și de deliberare politică națională nu este o instituție 
în care deciziile se iau foarte rapid. După cum știți și 
dumneavoastră, inclusiv o lege odată adoptată, promulgată 
și intrată în vigoare are nevoie și de niște norme de aplicare 
care sunt elaborate tot de Executiv. Puterea Parlamentului 
ține de ceea ce reprezintă forța cuvântului, iar cuvântul este 
una dintre principalele arme ale unui parlamentar! Și, o spun 
acum din experiența proprie, în cei șapte ani de activitate 

parlamentară. Cuvântul poate schimba foarte multe lucruri 
și poate clădi la fel cum poate dărâma. Parlamentul, evident 
într-o republică semi-parlamentară cum este România, 
cântărește enorm în ceea ce privește raportul dintre 
cele trei puteri - executivă, legislativă și judecătorească. 
Și, de asemenea, în ceea ce ține, firesc, de funcționarea 
Guvernului, moțiunile de cenzură și moțiunile simple pe care 
le știți, apoi inter-relaționarea dintre instituțiile de stat, unde 
interfața reprezentată de Parlament între societate și politic 
dispune anumite numiri. Pentru că sunt anumite persoane 
trimise și votate cu caracter reprezentativ în anumite 
structuri. De asemenea, Parlamentul este un interlocutor 
esențial al Președintelui României, este întâia tribună a 
țării de la care pot vorbi reprezentanții tuturor puterilor din 
statul român. Cum am spus de atâtea ori, mulți cred că în 
Parlament se doarme, mulți au impresia că Parlamentul 
este hotel de lux. Nimic mai fals. Activitatea parlamentară 
este densă, este comprimată, este mult mai agitată decât 
ar părea, pentru că mereu mai intervine un anumit vot, mai 
intervine o dezbatere neașteptată, și, cum știm lucrurile se 
petrec în viteză. Ai 10 secunde în care să votezi electronic 
- ne referim la situația normală de dinainte de pandemie. 
Sunt lucruri care depind de câteva voturi sau chiar de un 
singur vot și, ca atare, pur și simplu, Parlamentul României 
este principala instituție care reprezintă națiunea sub toate 
aspectele ei, sub toate punctele de vedere”, ne-a mai 
declarat Daniel Gheorghe.

”În ciuda tuturor piedicilor puse, guvernul liberal se 
încăpățânează să facă investiții, să accelereze investițiile 
în infrastructură, în toată țara. Este un an fără precedent 
din perspectiva dinamicii investițiilor în infrastructură. 
Gândiți-vă că am avut șapte ani de guvernare PSD și 
un an de guvernare tehnocrată pe structura USR/PLUS 
actuală, în care în România nu s-a investit aproape nimic. 
S-a vorbit de fonduri europene, dar doar autoritățile 
locale au atras cu adevărat fonduri europene și mediul 
privat. Statul a fost complet, sub guvernul central, sub 
orice critică. Vorbind de investițiile în infrastructură, deși 
am avut o perioadă de creștere economică susținută, 
acestea nu s-au văzut absolut deloc. Acum vedem, 
însă, lucrări deblocate, investiții în derulare ca, spre 
exemplu, Centura Capitalei. Această zonă produce anual 
la bugetul național sume care se ridică la miliarde de 
dolari, pentru că peste 30% din PIB-ul României este 
produs în Regiunea de dezvoltare nr. 8 - București-
Ilfov. Centura a fost neglijată atâta vreme. Țin minte și 
acum cum un ministru PSD (care i-a jignit pe românii din 
Diaspora și care era foarte plin de el), întrebat fiind când 
va fi gata Șoseaua de Centură în regim de autostradă, 
a spus că prin anul 2031. Practic, PSD a mizat exclusiv 
pe consum, a fost o creștere economică pe consum și 
care s-a întors în consum, la rândul ei. Nu s-a mers pe 
investiții nici în infrastructura edilitară, nici în utilități, 
drumuri, căi de comunicații - vorbind aici de gări, cale 
ferată, aeroporturi, porturi. Nu mai vorbim de domeniul 
Sănătății - că se vorbea de cele 8 spitale regionale. 
Unde sunt? Am înțeles că sunt pe nu știu ce hârtie, că se 
lucrează la nu știu ce proiect, dar asta auzim de patru ani 
de la cei din PSD. Asta este problema reală a României 
și, din păcate, guvernul acesta a acționat într-o perioadă 
extrem, extrem de gravă, pentru că ne așteptam să 
avem 7% creștere economică și am avut scădere de 
8-9%, din cauza pandemiei.
PNL mizează pe dezvoltarea capitalului autohton, a 
mediului antreprenorial românesc și pe o creștere 
a ponderii mediului de afaceri românesc în ceea ce 
înseamnă economia națională. PNL va pune accent 
foarte mare pe câteva domenii și acestea ar fi, cum 
spuneam, infrastructura - tot ce ține de transporturi, 
de dezvoltare regională și Sănătatea - evident - pentru 
că suntem  într-o criză de sănătate publică, iar domeniul 

sanitar nu mai poate rămâne la infinit unul marginalizat. 
Apoi, evident, vorbim de zona economică și de atragerea 
unor investiții importante în România, investiții directe. 
Nu ne referim aici la preluarea unor active românești de 
către grupuri de interese, de multe ori chiar suspecte 
și vreau să vă dau câteva exemple. Există deja discuții 
și din câte știu și un protocol prin care să reușim să 
creștem potențialul energetic al României prin investiții 
în reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, investiții cu capital 
american și în parteneriat cu Statele Unite, iar nu în 
legătură cu China - așa cum s-a încercat anterior, în 
timpul guvernării Ponta. Știm cu toții că Victor Ponta 
este un mare prieten al Chinei și un om care pe undeva ai 
impresia că de fapt joacă interesele Chinei în România. 
Noi dorim ca toți românii să aibă acces la rețele de 
utilități - apă/canal și gaze care să fie ieftine și să 
putem beneficia de resursele naturale în materie de 
hidrocarburi pe care România le deține în Marea Neagră. 
Noi dorim ca în scurt timp exploatarea resurselor 
naturale ale României să ia o altă turnură, una în interesul 
național al României. Ați văzut că s-a făcut foarte multă 
propagandă în jurul problemei resurselor naturale și a 
dezvoltării capabilităților energetice ale României, dar nu 
s-a mai întâmplat nimic. Am văzut foarte multe proiecte 
de investiții cum au rămas blocate sau cum au încăput 
pe mâna unor grupuri de interese din China ori Rusia. Și 
de aceea vreau să vă spun că următorii ani sunt anii în 
care PNL își propune un program amplu de investiții.
Gândiți-vă la faptul că România nu poate rezista ca 
mecanism socio-economic dacă nu avem acel păienjeniș 
de autostrăzi. Avem probleme mari cu ceea ce înseamnă 
rețeaua de cale ferată - care este îmbătrânită și rămasă 
foarte mult în urmă. Acest guvern a reușit finalizarea 
liniei de cale ferată de la Gara de Nord la Aeroportul 
Otopeni, pe viitor se preconizează începerea lucrărilor 
la linia de metrou M6, tot către Aeroportul Otopeni, din 
București. Sunt și multe alte investiții care pot fi făcute 
în zona asta. România este o țară care a avut creștere 
economică, dar investițiile au fost lăsate de izbeliște în 
acești ani. Domeniul Sănătății trebuie să fie un domeniu 
în care guvernarea să acționeze mult mai ferm, iar 
gestiunea fondurilor care merg către sănătate să fie 
făcută într-un mod nu doar transparent, ci și foarte, 
foarte eficient”, a completat politicianul.

”Parlamentul României este principala instituție care reprezintă națiunea sub 
toate aspectele ei”

PNL mizează pe investiții
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