
 
SESIUNEA PARLAMENTARĂ VI 

(ianuarie – august 2020) 
                                       
                                         ACTIVTITATE PE PLAN LOCAL 

S-au expediat 84 de adrese (pct. 4: Raport adrese martie-iulie) către 

autoritățile publice privind teme precum:  

• Solicitări repetate la Ministerul Dezvoltării și Transgaz pentru 

extinderea magistralei de gaze naturale în județul Bistrița- Năsăud; 

• Solicitarea de controale cu privire la achizițiile publice și executările 

lucrărilor de către primarii bistrițeni; 

• Demersuri pentru conservarea pădurilor din Rezervația Munții Rodnei; 

• Educația pentru sănătate; 

• Infrastructura școlară, abandon școlar, învâțământ dual, învățământ 

profesional; 

• Burse școlare preuniversitare; 

• Demersuri pentru achiziționarea echipamentelor și instalarea 

infrastructurii necesare pentru învățământ online; 

• Problema pășunilor din localitatea Ilva Mică; 

• Protecția mediului (drumuri forestiere, tăiere ilegală de lemn, calitatea 

apei potabile, lucrări hidrotehnice, etc.); 

• Promovarea și susținerea turismului; 

• Siguranța cetățenilor (număr victime accidente, victime violență, 

minori dispăruți, inundații, accidente treceri cu calea ferată, etc.). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ACTIVITATE PE PLAN NAȚIONAL 

• Lege pentru dublarea numărului de psihologi școlari din școli și 
grădinițe! 

• Solicitare de finanțare din bugetul public a formării continue a 
cadrelor didactice; 

• Lege pentru acordarea de facilități fiscale operatorilor 
economici care sprijină învățământul profesional-dual! 

• Întâlniri de lucru cu Ministrul Educației în care am solicitat 
susținerea interdicției de a mai preda profesorilor condamnați 
penal! propunerea legislativă a fost adoptată de Parlament! 

• Solicitarea reorganizării concursurilor pentru inspectori 
generali; 

• Sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 
cu privire la afirmațiile jignitoare adresate de parlamentari PSD. 
Senatorul Liviu Pop și deputatul Lia Olguța Vasilescu au fost 
penalizați! 
 

 
 

ACTIVITATE PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE  

➢ 142 de luări de cuvânt în 102 de ședințe ale 
Plenului Camerei Deputaților; 

➢ 47 de declarații politice; 
➢ 175 de inițiative legislative dintre care 25 

devenite legi; 
➢ 143 de întrebări și interpelări trimise 

Guvernului; 
➢ Participarea la 12 moțiuni de cenzură; 
➢ Peste 200 de comunicate de presă, intervenții 

la emisiuni TV, radio la nivel local, național și 
internațional.  

Reușite: 

➢ Urgentarea operațiunilor de instalare a echipamentelor de dezinfectare; 

➢ Amendarea responsabililor pentru poluarea râului Bistrița; 

➢ Amendarea responsabililor acțiunii de igienizare cu substanțe toxice în 

localitățile Rodna, Sângeorz-Băi; 

➢ Demersuri pentru transparentizarea activității autorităților locale; 

➢ Centralizarea datelor privind nerespectarea normelor care reglementează 

acordarea burselor (39 UAT-uri nu au răspuns solicitării BP, 1 primărie are e-mail 

nefuncțional, 23 primării au răspuns: 3 primării au redirecționat către unitățile 

de învățământ; în 4 UAT-uri nu se acordă burse; 15 UAT-uri acordă diverse tipuri 

de burse); 

➢ Centralizarea datelor privind elevii care nu au acces la învâțământul online (43 

UAT-uri nu au trimis încă un răspuns, 1 primărie are e-mail nefuncțional, 19 

primării au răspuns: 4 primării au redirecționat către unitățile de învățământ; 1 

UAT a cerut prelungirea termenului pentru răspuns; 14 UAT-uri au trimis datele); 

➢ Demersuri pentru accesarea de către UAT-uri a fondurilor pentru Wifi4EU. 



 
 
 
 
 

 
ACTIVITATEA DIN PARLAMENT  

• Atacarea la CCR a legii care conferă autoritate publică cadrelor didactice și obținerea declarării acesteia ca 
neconstituțională! 

• Aprobarea legii pentru educație pentru sănătate și sexuală în școli! 

• Sprijinirea și promovarea legii care instituie data de 11 martie – Ziua Meseriilor; 

• Inițierea primelor demersuri pentru obligarea Ministerului Educației să asigure mijloacele digitale pentru elevi pentru 
a putea participa la școala în regim online; 

• Sprijinirea digitalizării sistemul de învățământ; 

• Stop vânzării de produse de alcool către minori! 

• Solicitarea Ministerului de Externe să sprijine Italia în lupta împotriva Covid-19! 

• Lege pentru prevenirea și combaterea violenței domestice! 
• Votarea în comisii a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională care 

vizează asigurarea de către primărie a accesului la internet în unitățile de învățământ de care sunt responsabile 

 

CONTACT 
Cristina Iurișniți - deputat 
Adresă: str. Gheorghe Șincai, nr. 12, Bistrița, Bistrița-Năsăud 
Email: deputatcristinaiurisniti@gmail.com ; Telefon: 0745 686 631 
  

În lucru: 

➢ Propunere legislativă pentru modificare privind 

deschiderea provizorie a grădinițelor particulare, pe 

perioada de alertă și a perioadei de vară, cu acordul 

părinților 

➢ Inițiativă legislativă de promovare a femeilor în viața 

politică 

Amendamente la: legea farmaciștilor; legea educației; legea 

violenței domestice; legea aprobării stării de alertă, etc. 

 

Acțiuni de teren 

➢ Promovarea măsurilor de protecție recomandate de guvern în 

contextul pandemiei COVID-19 

➢ Informarea membrilor cu privire la stadiul pandemiei, a 

documentelor necesare deplasării, precum și a site-urilor cu 

informații oficiale  

➢ Apel umanitar către parlamentarii județului Bistrița-Năsăud 

pentru a dona 50 % din indemnizația aferentă a 2 luni pentru 

a susține Serviciul județean de ambulanță 

➢ Donație de 50 % din indemnizația de parlamentar pe 2 luni 

pentru Serviciul județean de ambulanță 

➢ Donație de 5500 ron pentru siguranța cetățenilor prin 

achiziționarea de combinezoane speciale de la fostul Intex 

Năsăud 

➢ Vizita la spitalul din Năsăud și semnalarea neregulilor grave 

constatate la fața locului, precum și a lipsei sprijinului necesar 

din partea Primăriei Năsăud 

➢ Promovarea și susținerea activității producătorilor locali 

➢ Sprijinirea unor persoane vulnerabile identificate de către 

filiala USR Ilva Mică 

➢ Sprijinirea familiilor afectate de inundații 

➢ Donații de măști de protecție către: Serviciul de ambulanță 

Bistrița, Năsăud și Beclean, Asociația OM 

➢ Audiențe parlamentare 

 


