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locuri de muncă bine plătite pentru români

dezvoltarea județului Cluj

accelerarea proiectelor de infrastructură a 
județului Cluj

activitate în cadrul Grupului parlamentar de 
prietenie cu Olanda

Retrospectiva celei de-a doua 
sesiuni parlamentare 2022
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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 24

Întrebări și interpelări 8

Moțiuni 3

Luări de cuvânt 9

iulie - decembrie 2022

Activitatea parlamentară în cifre
Propuneri legislative inițiate

Proiecte de hotărâre inițiate

Întrebări și interpelări 

Moțiuni

Luări de cuvânt

total de la începutul mandatului

Activitate Parlamentară
Sinteza activității parlamentare

Solicitări/ Sesizări 19

3

3

23

9

23

150 din care 28 promulgate legi



Declarații politice
Declaraţie politică referitoare la Legea compensării 
concediilor medicale VEZI DECLARAȚIA

Întrebări și interpelări
Punct de vedere propunerea legislativă L410/2022

Propunerea legislativă înregistrată la Senat cu nr.410/2022

Lipsa unui răspuns la solicitarea transmisă în data de 14.09.2022

Lipsa unui răspuns la solicitarea transmisă în data de 05.08.2022

Timpul mediu de așteptare pentru eliberarea cardului național 
de asigurări de sănătate duplicat

VEZI ÎNTREBAREA

VEZI ÎNTREBAREA

VEZI ÎNTREBAREA

VEZI ÎNTREBAREA

VEZI ÎNTREBAREA

Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr.L410/2022 VEZI ÎNTREBAREA

Participarea României la Târgul de Carte de la Frankfurt VEZI ÎNTREBAREA

Ordonanța de urgență nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în contractelor încheiate cu profesioniștii

VEZI ÎNTREBAREA

Voturi în Plenul Camerei Deputaților

787 NUMĂRUL DE VOTURI FINALE 
EXPRIMATE ÎN PLENUL CAMEREI 
DEPUTAȚILOR

iulie - decembrie 2022

Activitate Parlamentară
Sinteza activității parlamentare
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https://www.facebook.com/viorelbaltaretudeputatUSRPLUS/posts/pfbid02Z2ySuKCBWM9cUGRpLAu1QEwBfYHq1eYFLZdJXvQrKcnk8WvPWJfRwKddvgfQTKGyl
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=67992&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=68305&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=68966&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=68967&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=69092&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=69093&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=69435&idl=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=70201&idl=1


1 Rezultatele acțiunilor de control desfășurate la furnizorii 
de energie electrică amintite în Comunicatul ANRE din
data de 08.02.2021

ANRE

Opinii legate de proiectul Legii Turismului (L220/2019,
PL-x 411/2019)

Asociații din domeniul 
Turismului

2

Sold restant decontare concedii medicale 2022 CNAS3

Situația podurilor din județul Cluj ISC
DRDP
Consiliul Județean Cluj
Primăria Cluj-Napoca
Primăria Dej
Primăria Gherla
Primăria Câmpia Turzii
Primăria Turda

4

PTh Drumuri Cetatea Veche Primăria Huedin5

Situație sector de drum din DN1 de la km 444+650 la km 
444+814,56

CNAIR
DRDP

6

Documentație aferentă lucrărilor de lărgire a drumului 
național DN1C

DRDP Cluj7

Situația contractelor individuale de muncă cu timp 
parțial

ITM Cluj8

9 Adresa nr. P6242/08.08.2022 formulată de CNAS ca
răspuns la solicitarea transmisă către CNAS cu privire la
propunerea legislativă nr. 410/2022

CNAS

Solicitări/ Sesizări iulie - decembrie 2022

Activitate Parlamentară
Sinteza activității parlamentare
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11 Utilizarea resurselor financiare rămase în bugetul
Fondului deGarantare

ANOFM

Solicitare datorată lipsei unui răspuns la solicitarea
transmisă în data de 20.07.2022 pe subiectul stării
podurilor din Municipiul Turda 

Primăria Turda12

Vizită firma SUPERCOM SA și CMID Cluj Supercom13

Completarea informațiilor transmise prin răspunsul 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
înregistrat cu nr. 6512/20.09.2022

ANOFM14

Scrisoare deschisă marcaje DN1C Jucu CNAIR
DRDP CLUJ

15

Calendar implementare Centura Metropolitană Primăria Cluj-Napoca16

Calendar implementare DX A3 - Tureni CNAIR17

Propuneri de amendamente pentru bugetul pe anul 
2023

Deconcentrate din județul 
Cluj

18

19 Amplasarea panourilor fonoabsorbante conform 
studiului efectuat în vederea reducerii nivelului de 
zgomot pe autostrada A3 Turda-Gilău

DRDP Cluj
CNAIR

Solicitare de clarificări suplimentare cu privire la situația
podurilor administrate de Primăria Municipiului Cluj-
Napoca

Primăria Municipiului Cluj- 
Napoca
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Solicitări/ Sesizări iulie - decembrie 2022

Activitate Parlamentară
Sinteza activității parlamentare
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Locuri de muncă bine plătite pentru români. Acesta a fost principalul meu obiectiv în Parlament în a

doua jumătate a lui 2022. 

În condițiile în care guvernanții se joacă, iresponsabil, cu resursele țării în plină criză, cred că

singura cale prin care putem să aducem bunăstare românilor e prin susținerea mediului privat care,

la rândul lui, să ofere locuri de muncă sigure și salarii competitive.

Câteva inițiative la care lucrez, împreună cu colegii și echipa

mea, aflate în diverse stadii: 

A. Compensarea concediilor medicale cu taxele din Declarația 112, respectiv concedii susținute din

prima zi de către stat. După avizele favorabile în Consiliul Legislativ, respectiv Consiliul Economic

și Social, am susținut în comisii și de la tribuna Camerei Deputaților această măsură nebirocratică,

simplă, corectă pentru companii și sănătoasă pentru economia României. 

Acum, datoria totală a statului către angajatori e de 3.5 miliarde de lei. Asta, în condițiile în care

angajatorii plătesc și o contribuție asiguratorie de muncă. Din aceasta, doar 22% merge la Fondul

Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Din restul, 12% merge către Fondul de garantare

gestionat de ANOFM și cea mai mare pondere -de 47%! - se varsă în sacul fără fund al bugetului de

stat. Deci statul obligă angajatorii să susțină din impozitele lor, inclusiv pensii speciale și salarii

nesimțite ale aparatului bugetar.

Am solicitat ANOFM detalii și am descoperit că acel fond de garantare are un excedent de peste 6

miliarde de lei din perioada 2018-2022! Deci aproape dublu față de datoria statului către companii.

Continuăm și în 2023 procedurile din circuitul legislativ pentru a face dreptate angajatorilor.

Activitate legislativă
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B. Incubatoare de afaceri: În acest moment, legislația în vigoare nu oferă un cadru propice

dezvoltării incubatoarelor - sunt prevăzute doar scutiri de taxe pentru incubatoare. 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.

C. Eliminarea pragului maxim de investiții în start-ups presupune atât o atractivitate mai mare

pentru investitori, dar și un sprijin realist acordat start-up-urilor în vederea dezvoltării afacerii

acestora. Aceasta determină implicit un mediu antreprenorial dinamic, crearea de locuri de muncă,

creșterea competitivității și a calității serviciilor, dar și o dezvoltare pe orizontală a ecosistemului

antreprenorial al furnizorilor de servicii și materii prime.

D.  Eliminarea suprataxării muncii parțiale - o lege la care am lucrat și pe care o consider esențială în

criză. România are mulți profesioniști free-lanceri care sunt afectați de actuala politică incorectă de

suprataxare. Din păcate, coaliția de guvernare nu își dorește măsuri de impozitare corecte.

Activitate legislativă
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Scăderea perioadei de păstrare a documentelor contabile de la 10 la 5 ani

Semnale acustice pentru Salvamont și Salvaspeo

Eliminarea suprataxării contractelor part-time

Susținerea inițiativei privind compensarea concediilor medicale

Susținerea inițiativelor pentru Digital Innovation Hubs și Business Angels  

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:

1.

2.

3.

4.

5.

Activitate în comisii
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Activitate în teritoriu

A. Campania Baiurile Clujului a însemnat dialog în stradă și audiențe cu

cetățenii din Gherla, Dej, Turda, Huedin, Câmpia Turzii, Florești și din

mediul rural. Am preluat de la ei problemele de care se lovesc și i-am

ajutat, prin instrumentele pe care le am la dispoziție: interpelări la

ministere, discuții cu administrațiile locale, monitorizarea proiectelor și

comunicare publică.

B. Infrastructura județului. Am monitorizat proiectele DX A3 Tureni - care

va degreva Turda de traficul infernal, DX Cluj - Dej, deosebit de important

în această zonă a țării și Centura metropolitană. Am ajutat la accelerarea

lor și deblocarea birocrației, acolo unde a fost cazul, ținând legătura cu

autoritățile și urmărind fiecare etapă.



aderarea României la spațiul Schengen.

promovarea intereselor comerciale ale României în Olanda. Cu oficiali din cadrul

Ambasadei, am analizat potențialul de export al serviciilor și produselor românești și am

discutat necesitatea unui program strategic de promovare a acestora în cadrul

evenimentelor din cadrul Ambasadei, târgurilor și expozițiilor din Olanda.

Am solicitat, în repetate rânduri, parlamentarilor și prim-ministrului de

la Haga să susțină accesul României în Schengen, susținând de

fiecare dată că țara noastră și-a câștigat deja acest drept, prin

argumente referitoare la bifarea condițiilor tehnice propriu-zise, dar și

buna gestionare a crizei refugiaților.

În cadrul vizitei de lucru în Olanda, am avut o întâlnire cu

Ambasadorul României la Haga, Excelența sa, dl Lucian Fătu, în care

am abordat cele două subiecte de interes: 

Am susținut necesitatea reechilibrării balanței comerciale între

România și Olanda, ca speaker în cadrul Romanian Business Day

organizat de Dutch Romanian Network.
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Președinte al Grupului parlamentar 
de prietenie cu Olanda

https://www.facebook.com/Dutchromaniannetwork/?__cft__%5B0%5D=AZXuKmQrufMVxBNaSkpvXxSFqgm2aOEhJ0z-8C24Rdfb0Q1ErUxty-D4APc9HNiwNo9UISLbUXQtW74a-YT3AzlkQgwpj-j3Dd4Jgpn4p6aN3OlQj8KVWE3IPsgWyByZKD-N2CSvzJ5uqGFnx5WabY_p&__tn__=kK-R
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Optimizarea legislației în domeniul parteneriatului public - privat

Scutirea de la CASS pentru al doilea loc de muncă

Reduceri de impozite pentru familii cu mai mult de doi copii

Încurajarea participării la profit a angajaților companiilor

Ajutor pentru căldură - o opțiune de comp & ben în companii

Creșe în companii (cu beneficii pentru companii în impozitare)

Reducerea timpului de așteptare în call centers

DX A3 - Tureni

A3 Chețani - Câmpia Turzii

DX Cluj - Dej (cu focus pe centura ocolitoare a Dejului)

Lucrez, împreună cu echipa mea, la noi proiecte legislative. Vă încurajez

să îmi scrieți despre problemele cu care va confruntați și care ar putea fi

rezolvate în plan legislativ. 

În plan local, mă voi implica și în 2023 în problemele sesizate de clujeni.

De asemenea, voi urmări lucrările de infrastructură și timpii de progres în

proiecte, insistând pentru respectarea lor și făcând, de câte ori e cazul,

propuneri pentru deblocarea birocrației.

Planuri pentru 2023
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De asemenea, voi monitoriza performanța serviciilor publice în județ -

colectare deșeuri, transport județean etc - și voi propune soluții de

optimizare.

Voi continua campania “Baiurile Clujului”, cu vizite în cât mai multe

localități din județ și discuții față în față cu clujenii. Voi prelua problemele

lor și ajuta la rezolvarea lor.

Continuă și întâlnirile cu antreprenorii locali - din mediul urban și din

ruralul Clujului -, cu analiza proiectelor legislative pe care lucrez și a altora

noi, care să le susțină activitatea și să permită crearea de noi locuri de

muncă.

Planuri pentru 2023



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

/viorelbaltaretudeputatUSR

/viorelbaltaretu
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Contact

https://viorelbaltaretu.ro/
https://viorelbaltaretu.ro/
https://viorelbaltaretu.ro/
https://viorelbaltaretu.ro/
https://viorelbaltaretu.ro/


Viorel
Băltărețu


