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Retrospectiva primei 
jumătăți de an

digitalizarea 
instituțiilor statului

pact pentru mediul de 
afaceri

accelerarea proiectelor 
de infrastructură a 
județului Cluj
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Comisii permanente
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru antreprenoriat şi 
turism
Comisia pentru afaceri europene

Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) - Preşedinte
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Singapore
Grupul parlamentar de prietenie cu Elveţia
Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state

Activitatea parlamentară în cifre
Propuneri legislative inițiate 47

Proiecte de hotărâre inițiate 1

Întrebări și interpelări 5

Moțiuni 5

Luari de cuvânt 6

ianuarie - iunie 2022

Activitatea parlamentară în cifre
Propuneri legislative inițiate

Proiecte de hotărâre inițiate 1

Întrebări și interpelări 5

Moțiuni 5

Luari de cuvânt 13

total de la începutul mandatului

126 din care 21 promulgate legi

Sinteza activității parlamentare

Activitate Parlamentară
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Solicitări/ Sesizări 12



Declarații politice
Transformarea digitală - România în deceniul digital european

Legea privind concurenţa neloială

Ce ne-a lovit?

https://bit.ly/transformare-digitală

https://bit.ly/concurenta-neloiala

https://bit.ly/ce-ne-a-lovit

Întrebări și interpelări
Eligibilitatea codului CAEN 8130

Informații cu privire la incubatoarele de afaceri

Programele de finanțare ale comunelor din România

https://bit.ly/cod-caen-8130

https://bit.ly/incubatoarele-de-afaceri

https://bit.ly/finantare-comune

Datorii companii de stat https://bit.ly/datorii-companii-stat

Rezultatele Start-up Nation 2017 și Start-up Nation 2018 https://bit.ly/rezultate-startup-nation

Voturi în Plenul Camerei Deputaților

Iunie
119

Martie
109

Februarie
84

Aprilie
67

Mai
38

427
NUMĂRUL TOTAL DE 
VOTURI FINALE 
EXPRIMATE ÎN PLENUL 
CAMEREI 
DEPUTAȚILOR

Sinteza activității parlamentare

Activitate Parlamentară
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Solicitări/ Sesizări
Sesizare privind necesitatea intervenției la suprastructura 
podului peste Autostrada A3, aferent DJ 103G, în vecinătatea 
comunei Tureni

Consiliul Județean Cluj

Sinteza activității parlamentare

Activitate Parlamentară
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Stadiul de pregătire al Casei Naționale de Pensii Publice în 
ceea ce privește Legea nr. 267/2021 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative („Legea 267/2021”)

CNAS

Stadiul lucrărilor la podul peste Someș din municipiul Dej, 
județul Cluj, situat la km 60+654 (Someș DN1C - E576)

Primaria Municipiului 
Dej

Costul de înrolare a comercianților pentru deținerea/ 
închirierea și operarea unui terminal POS

Asociația Română a Băncilor

Studiu pentru reducerea nivelului de zgomot pe autostrada A3 
Turda-Gilău, km 10+000-51+700 și Nod Rutier Gilău

DRDP Cluj

Detalii despre băncile înrolate în Ghișeul.ro Asociația Română a Băncilor

Detalii proces înrolare instituții publice în Ghișeul.ro Autoritatea pentru 
Digitalizarea României

Solicitare informații referitoare la locuințele sociale 
administrate de Primăria Municipiului Turda

Primăria Municipiului 
Turda

Șanț neamenajat strada Văii nr. 5, Dej Primăria Municipiului Dej

Detalii despre costurile cu administrarea și operarea 
terminalelor de plată

Asociația Română a Băncilor

Studiul de specialitate al CFR Infrastructura pentru obiectivul 
Proiectul trenului metropolitan din Cluj-Napoca

CFR SA

Controale și sesizări pentru verificarea eliberării certificatelor 
de concediu medical conform OUG 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
(denumită în continuare “OUG 158/2005”)

Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate

ianuarie - iunie 2022

Status înrolare în Ghișeul.ro Primării din județul Cluj și 
Mureș



Primării care nu 
au început 

procesul

Primării care au 
procesul

blocat

Legea Vreau să plătesc taxe online, al cărui co-inițiator sunt, a fost

adoptată cu largă majoritate parlamentară. Acum, românii pot alege să

plătească online sau cu cardul la ghișeu taxe, impozite, amenzi etc.

În prezent, sub 30% dintre primăriile din România oferă această

opțiune. Posibilitatea plății în numerar la ghișeu rămâne.

În județul Cluj, doar 44 din 81 instituții publicelocale au finalizat

procesul.

Împreună cu echipa mea, oferim sprijin în implementarea legii pentru

restul de 38, care se află în diferite stadii de implementare sau încă nu

au început procedura de înrolare pe ghiseul.ro.

Procedura este pusă și la dispoziția altor colegi parlamentari care vor

să ajute la accelerarea procesului de înrolare în județele lor.

Primării care au 
procesul

activ

Primării care au 
finalizat 

procesul

28.4 
%

23 2 12 44

2.5
%

14.8 
%

54.3
%

Digitalizarea administrației publice

Activitate Parlamentară
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Creșterea nivelului de trai a românilor, prin crearea de locuri de muncă

bine plătite: acesta este obiectivul final când vorbim despre susținerea

mediului de afaceri. Dacă beneficiază de legislație corectă și coerentă,

antreprenorii vor investi în creșterea afacerii, astfel creând noi locuri

de muncă, mai bine plătite. 

Câteva inițiative la care lucrez, împreună cu colegii și echipa mea,

aflate în diverse stadii:

În prezent, întârzierile în decontarea concediilor medicale sunt, în anumite județe, și de peste  doi

ani, lucru care destabilizează bugetul angajatorilor (mai ales al IMM-urilor), care nu au nici un

instrument real să urgenteze deconturile de la CNAS. De asemenea, plata pentru primele 5 (cinci)

zile de concediu medical al angajatului este acum în sarcina angajatorului, iar prin inițiativa depusă

propunem ca statul să preia această responsabilitate și să deconteze costul către angajator încă

din prima zi. . Inițiativa mai prevede comunicarea prin mijloace electronice a documentelor

aferente concediilor medicale, , un pas necesar pentru a contribui la digitalizarea acestui proces..

În acest moment, Consiliul Legislativ, respectiv Consiliul Economic și Social au avizat favorabil

inițiativa.

1. Compensarea concediilor medicale cu impozitele, taxele și contribuțiile din 

Declarația 112, respectiv concedii medicale susținute din prima zi de către stat

2. Incubatoare de afaceri
În acest moment, legislația în vigoare nu oferă un cadru propice dezvoltării incubatoarelor de

afaceri - sunt prevăzute doar scutiri de taxe pentru acest tip de spații de lucru. Incubatoarele ar

putea fi o resursă importantă pentru scalarea unor companii și crearea de locuri de muncă noi.

Analizăm direcțiile în care legislația poate fi îmbunătățită și ne propunem să organizăm întâlnirii cu

actorii principali din domeniu pentru a aduna informații și feedback din partea acestora

Am organizat împreună cu colegele mele, Oana Țoiu și Monica Berescu, o serie de evenimente la

București, Cluj și Timișoara cu denumirea “Legea claselor de acțiuni”, avându-i invitați pe

reprezentanți ai mediului de afaceri local, pentru promovarea și îmbunătățirea proiectului legislativ

referitor la clasele de acțiuni.

3. Finanțarea start-up-urilor

Legislație favorabilă mediului de afaceri

Activitate Parlamentară
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Sunt membru al Comisiilor pentru industrii şi servicii, Antreprenoriat și

turism, respectiv Afaceri europene ale Camerei Deputaților.

Câteva dintre luările mele de poziție au fost pe temele:

concurența neloială, amendamente menite să susțină producătorii locali în relația

cu marii retaileri și dreptul românilor de a consuma produse de calitate.

programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei

de ajutor de stat asociată acestuia. Am solicitat un raport legat de performanțele

programului, pentru a adapta strategia pe viitor.

programe de susținere a exportatorilor: în condițiile în care am încheiat 2021 cu un

deficit al balanței comerciale de 24 miliarde de euro, consider că selecția

exportatorilor susținuți până acum s-a făcut în mod discreționar, favorizând

companii fără potențial.

importanța critică a includerii autovehiculelor aparținând Salvamont și Salvaspeo

în categoria celor autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoasă.

dezvoltarea ecosistemului durabil în zonele montane românești: necesitatea

infrastructurii și dezvoltarea OMD-urilor pe noi principii manageriale pentru

dezvoltarea mai multor zone turistice, care să reflecte  potențialul turistic real al țării

noastre.

hidrocentralele construite în arii naturale protejate. Am solicitat în comisie o listă cu

investițiile care intră sub incidența legii și am avertizat că, în forma inițială, legea

poate fi folosită ca pretext acoperitor pentru viitoare fărădelegi ale celor care au

demarat construcții hidroenergetice fără avizele necesare.

semnalizarea centrelor de colectare/tratare a vehiculelor scoase din uz

Activitate în comisii

Activitate Parlamentară
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În întâlnirile cu ambasadorul României la Haga, Excelența sa, dl Lucian

Fătu, respectiv cele cu reprezentanți ai mediului de afaceri, am

susținut
reechilibrarea balanței comerciale între România și Olanda, prin creșterea

oportunităților de promovare a afacerilor românești în Olanda

accelerarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen

sprijin pentru comunitatea românilor din Țările de Jos

Activități în Grupul de Prietenie

Activitate Parlamentară
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Infrastructura

Activitate în teritoriu

Pod Dej
Aflat în reparații, podul peste Someș din Dej are și în acest moment deviat traficul greu

prin comuna Mica. În deplasări repetate și întâlniri cu Primarul, am atras atenția asupra

întârzierilor și impactului asupra localnicilor din Mica și companiilor de pe Platforma

Industrială Nord.

DX A3 Tureni
‘Centura Turzii’ va degreva orașul de pe Arieș de traficul infernal. E important să evităm

piedicile birocratice, pentru că, față de calendarul inițial al proiectului, suntem în

întârziere cu 4 luni. Termenul de finalizare anunțat - sfârșit de 2024 - e fezabil încă, în

ciuda întârzierilor. Mai mult, se pot accesa fonduri europene în această perioadă, de

care trebuie să profităm. În continuare, voi monitoriza timpii de reacție ai autorităților

emitente ale avizelor necesare.

Centura Metropolitană Cluj
Monitorizarea proiectului Centurii Metropolitane a rămas în focusul meu și în 2022.

Particip periodic la ședintele CNAIR și Apele Române - ABA Someș Tisa, pentru a

monitoriza evoluția procesului avizării și trage semnale de alarmă în privința blocajelor.

Podul de pe drumul județean 103G, în zona de trecere peste A3, lângă

Tureni
După ce am făcut apeluri publice repetate la repararea rosturilor de dilatație, DRDP a

făcut reparații provizorii la pasajul peste A3 de lângă Tureni. Deși provizorii, acestea

sunt primele lucrări de reparații executate din 2004 și până acum.

Continui discuțiile cu CNAIR, pentru urgentarea execuției lucrărilor definitive.
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Baiurile Clujului

Activitate în teritoriu

Florești, Turda, Dej, Ocna Dejului, Mica, Huedin, Gherla, Câmpia Turzii -

Deplasări în județ, pentru a cartografia Baiurile Clujului.

Peste tot, am întâlnit oameni demoralizați de creșterile costurilor și

incapacitatea administrațiilor locale de a moderniza orașele,

infrastructura rutieră și de utilități, de a crea locuri de muncă. 

Am preluat problemele cetățenilor și le-am transformat în sesizări

către administrația publică locală și companiile subordonate.

Împreună cu echipa mea, monitorizăm fiecare problemă în parte și mă

bucur să văd că intervențiile noastre accelerează rezolvarea lor.
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Pact pentru mediul de afaceri

Activitate în teritoriu

Organizez, în orașele Transilvaniei și București, întâlniri periodice cu

reprezentanți ai mediului de afaceri, pe teme legate de legislația

pentru antreprenori și decizii ale administrației centrale care îi privesc.

Evenimente în țară privind inițiativa Compensarea concediilor medicale sau

finanțarea start-up-urilor

Evenimente pentru antreprenorii clujeni și preluarea propunerilor lor de

îmbunătățire a cadrul legislativ cu impact asupra mediului de afaceri

Manifest împotriva taxei Catalogul Firmelor a Camerei de Comerț. Prin acest

manifest, am solicitat: respectarea libertății depline a oricărui antreprenor de a

decide organizațiile la care aderă și pe care le susține financiar, respectiv

susținerea mediului de afaceri prin simplificare legislativă și eficiență administrativă
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Contact

Birouri Parlamentare
Cluj-Napoca
Str. Năsăud, nr. 10, bl. Y8, ap. 4, jud. Cluj

Florești
Str. Avram Iancu nr. 365, jud. Cluj

Telefon
0749 177 466

Email
viorel.baltaretu@cdep.ro

Website
viorelbaltaretu.ro

Date de contact

/@viorel.baltaretu

Social Media

/in/viorelbaltaretu

/viorelbaltaretudeputatUSRPLUS

/viorelbaltaretu
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