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Deputat Ana Birchall, colegiul 5 Vaslui 

– raport de activitate pe scurt – 

 

 

Îmi revine privilegiul în primul rând de a mulţumi vasluienilor pentru sprijinul acordat 

în efortul de a le face auzită vocea în Parlamentul României. Întreaga activitatea 

depusă în legislativ în ultimii 4 ani a însemnat o luptă contra cronometru având ca unic 

scop împlinirea a cât mai multor obiective în beneficiul celor care m-au investit cu 

încrederea lor. 

În îndeplinirea mandatului meu am  beneficiat de sprijnul şi colaborarea excelentă atât 

cu primarii şi consilierii locali din colegiul meu, cât şi cu Preşedintele Consiliul 

Judeţean şi întreaga echipă judeţeană, precum şi a parlamentarilor PSD Vaslui care m-

au sprijinit, sfatuit, ajutat de fiecare dată.  

Conform statisticilor, la sfârșitul mandatului parlamentar 2012 – 2016, activitatea mea 

în Camera Deputaţilor figurează în topul clasamentelor realizate cu membrii 

Parlamentului astfel: 

Luări de cuvânt: 310 (în 155 de şedinţe) 

Declaraţii politice: 116. Temele declaraţiilor susţinute, cu titlul de exemplu: 

priorităţile României şi ale Uniunii Europene în contextul actualelor provocări de 

securitate; cooperarea între statele membre UE pentru combaterea terorismului; 

securitatea cibernetică în România şi Europa în contextul ameninţărilor asimetrice şi al 

riscurilor de securitate din Europa şi din spaţiul de vecinătate; implicaţiile BREXIT-

ului pentru Uniunea Europeană şi România; destinul european al Republicii Moldova; 

scăderea natalităţii în România; promovarea produselor alimentare româneşti; 

participarea tinerilor la viaţa politică; măsuri pentru stoparea fenomenului „brain 

drain‟; reducerea decalajelor de dezvoltare existente între comunităţi; securitatea 

energetică a României; invitaţie pe Valea Tutovei; promovarea obiectivelor turistice 

româneşti în afara graniţelor ţării; Promovarea interesului naţional prin diplomaţia 

parlamentară şi diplomaţia economică; Afirmarea României în spaţiul european prin 

valorificarea tradiţiilor naţionale; măsurile cuprinse în noul Program Naţional de 

Dezvoltare Rurală: perspectivele României privind viitoarea reformă a Politicii 

Agricole Comune şi modul în care România poate beneficia de oportunitatea de a 

ridica nivelul economic al unor zone mai sărace; România puternică în Europa: 

Mândria de a fi român şi identitatea noastră naţională; Măsurile economico-fiscale 

pentru zonele defavorizate, aşa cum este şi judeţul Vaslui; Sărbătoarea Învierii – o 

reîntoarcere la rădăcinile creştine ale neamului românesc; 
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Propuneri legislative iniţiate: 91, din care 22 promulgate legi, cum ar fi: Legea 

insolvenţei persoanelor fizice; Legea conversiei creditelor în franci elvețieni la curs 

istoric; Legea privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; Legea 

privind reglementarea activităţii de voluntariat; modificarea şi completarea Codului 

muncii; modificarea Legii privind reforma în domeniul sănătăţii; modificarea şi 

completarea Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; măsuri privind 

fondul de garantare a asiguraţilor. 

Întrebări şi interpelări: 238, din care 125 referitoare la judeţul Vaslui, privind: 

diminuarea riscului de abandon şcolar şi îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional 

din mediul rural; integrarea pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi de studii superioare; 

reducerea ratei şomajului; măsuri pentru dezvoltarea antreprenoriatului rural; 

dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice; situaţia micilor producători 

agricoli şi a finanţărilor pentru fermele de semi-subzistenţă; stimularea producţiei şi 

comerţului cu fructe şi legume produse în România; începerea lucrărilor pentru 

Centura ocolitoare a Bârladului; modernizarea infrastructurii rurale; promovarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi stimularea investiţiilor în mediul rural; măsuri de 

promovare a satului românesc şi dezvoltare a turismului rural; situaţia posturilor 

blocate din învăţământul preuniversitar pentru personalul nedidactic şi didactic 

auxiliar; combaterea defrişărilor ilegale şi împădurirea terenurilor degradate; măsuri 

pentru prevenirea abandonului maternal; accesul bolnavilor de cancer la tratament; 

declararea judeţului Vaslui drept zonă defavorizată. 

 

Proiecte de lege cu impact major: 

 Am susţinut şi votat toate proiectele legislative promovate de grupul PSD. 

 Pentru prima dată în România vom avea o Lege a insolvenţei persoanelor 

fizice. Proiectul pe care l-am iniţiat în 2013 a fost adoptat de plenul Camerei 

Deputaţilor, pe 20 mai 2015, cu 309 voturi pentru şi niciun vot împotrivă, având 

şi avizul favorabil din partea Guvernului, şi a fost promulgat de Preşedinte pe 18 

iunie 2015. Am adresat Guvernului o serie de interpelări atât anul trecut, cât şi 

în acest an, prin care am solicitat urgentarea procesului de elaborare a normelor 

metodologice pentru legea insolvenţei persoanelor fizice. Cu toate acestea, 

Guvernul actual a decis, în mod greşit şi pe nedrept faţă de românii sufocaţi de 

datorii, să amâne cu an de zile termenul de intrare în vigoare a acestei legi. 

 Lupta începută în 2014, prin proiectul de lege inițiat de mine pentru sprijinirea 

celor care și-au văzut amanetat viitorul prin contractarea creditelor în CHF, s-a 

încheiat cu un succes în Parlament: adoptarea Legii conversiei creditelor în 
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franci elvețieni la curs istoric pe 18 octombrie 2016, o reparație morală și 

socială a unor nedreptăți la care au fost supuși românii și familiile lor. În ciuda 

votului din Parlament, Guvernul actual a hotărât să atace la Curtea 

Constituțională această lege așteptată de zeci de mii de români amenințați cu 

executarea silită în prag de iarnă. Nu este corect ca un consumator de bună 

credință din România să nu aibă la dispoziție aceleași instrumente legale de 

protecţie ca orice cetățean european. De aceea, voi lupta în continuare pentru 

ca toți cei care au fost înșelați fără vina lor să aibă dreptul la o a doua șansă. 

 Legea egalităţii de şanse și de tratament între femei și bărbați, care 

introduce în legislaţie principiul plăţii egale pentru munca de valoare egală. 

 Printr-un amendament pe care l-am introdus în data de 8 decembrie 2015 la 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, am reuşit 

mărirea plafonului maxim de la 5 miliarde la 6 miliarde pentru plăţile 

aferente cheltuielilor eligibile finanţate din instrumente structurale 2007-

2013 şi fonduri europene 2014-2020. 

 Am susţinut şi promovat proiectele politice de interes local pentru 

dezvoltarea judeţului Vaslui, având o colaborare foarte bună şi participând la 

numeroase întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene, prin care am 

urmărit să identificăm împreună cele mai potrivite soluţii pentru problemele cu 

care se confruntă vasluienii. 

 În cadrul dezbaterii din 2015 privind bugetul Ministerului Transporturilor, am 

depus un amendament, susţinut de toţi parlamentarii PSD din judeţul Vaslui, 

prin care am reuşit să suplimentez fondurile pentru centura ocolitoare a 

municipiului Bârlad. Amendamentul constă în bugetarea acestui obiectiv de 

investiţii cu suma de 10.000 mii lei pentru anul 2016, plus introducerea 

creditelor de angajament necesare contractării lucrării, astfel încât procedura de 

licitaţie să înceapă imediat. Am solicitat autorităţilor responsabile 

(CNADNR, MT) urgentarea începerii execuţiei lucrărilor la centura 

ocolitoare. 

 Una dintre principalele mele preocupări în calitate de parlamentar reprezentând 

Colegiul 5 Vaslui a fost ca în fiecare din cele 20 de comune care alcătuiesc 

colegiul meu să existe cel puţin un microbuz care să le asigure transportul 

copiilor la şcoală. Prin colaborarea strânsă cu Guvernul, CJ Vaslui şi 

administraţiile locale, am reuşit ca toate comunele din colegiul meu să fie 

incluse în programul naţional pentru transportul elevilor din mediul rural. 
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 Am susţinut necesitatea organizării unui referendum pentru a putea fi 

adoptat proiectul meu de lege ce rezolvă, conform dorinței locuitorilor, 

situaţia în care se află satele Floreşti şi Dealul Secării, revendicate atât de 

comuna Alexandru Vlahuţă, cât şi de comuna Poieneşti. În acest sens, am 

înaintat adrese către Autoritatea Electorală Permanentă, Prefectura Vaslui, dar şi 

către reprezentanţii autorităţilor locale, solicitând începerea demersurilor pentru 

organizarea referendumului. 

 

Alte proiecte de lege notabile susținute și votate, pe domenii: 

 Administrație 

 Posibilitatea acordării în avans a sumelor alocate de la bugetele locale ca sprijin 

pentru populație în furnizarea energiei termice, în vederea reducerii costurilor 

pentru furnizarea energiei termice. 

 Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin introducerea 

posibilităţii reabilitării termice şi pentru proprietarii locuinţelor din blocuri 

construite după 1990. 

 

 Agricultură 

 Investiţii de 1,015 mld euro în infrastructura din agricultură destinată 

irigaţiilor. 

 Obligativitatea pentru producători şi importatori să introducă standuri separate 

cu produsele care expiră în termen de 3 zile. 

 Aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 

2015-2020. 

 Introducerea în legislație a posibilității ca persoanele fizice autorizate să facă 

parte din cooperative agricole. 

 Întărirea rolului organizaţiilor de producători în agricultură. Avantajele 

recunoaşterii grupurilor de producători în agricultură: posibilitatea încheierii 

contractelor singure, creşterea puterii de negociere, asigurarea pieţei de 

desfacere, deţinerea dotărilor necesare, sprijin financiar provenit de la Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), prin Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

 Clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole (în acord cu prevederile 

Politicii Agricole Comune) şi a tipurilor de sprijin financiar de care pot 

beneficia de la bugetul de stat și/sau din fondurile comunitare. 
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 Scutirea de la plata impozitului pe activităţi agricole a persoanelor fizice ale 

căror culturi au fost calamitate în anul 2013. 

 Obligativitatea hipermarket-urilor să amenajeze standuri separate pentru 

produsele alimentare româneşti care vor reprezenta un procent de 51% din 

volumul de marfă de pe raft, corespunzător fiecărei categorii de produse 

alimentare. 

 Adaptarea agriculturii românești la Politica Agricolă Comună a Uniunii 

Europene, prin stabilirea unei tipologii comunitare pentru exploatațiile agricole 

și clasificarea exploatațiilor agricole după dimensiunie economice în funcție de 

valoarea producției standard. 

 Măsuri de stimulare a formelor de asociere existente, precum și înființarea 

și susținerea noilor grupuri de producători prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală. Avantaje: consolidarea puterii de negociere a asociațiilor 

existente, facilitarea accesului la utilaje și tehnologii agricole performante și 

creșterea gradului de acces la credite. 

 Introducerea posibilității de accesare a schemei de plată unică pe suprafață 

pentru 260.000 de fermieri, prin reglementarea accesului formelor asociative 

de proprietate la schemele de plăți pentru suprafețele de pajiști permanent 

utilizate. 

 

 Cultură 

 Declararea zilei de 31 august – Ziua Limbii Române. 

 Îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil 

cultural. 

 Creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, prin eliminarea 

excepțiilor pentru “clădirile și ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în 

condițiile legii, ca monumente istorice”. Astfel, primăriile marilor oraşe au 

posibilitatea cofinanţării lucrărilor la clădirile monumente istorice. 

 Oferirea Fundaţiei “Academia Civică” posibilitatea de a susţine şi finanţa, din 

alocaţiile de la bugetul de stat pentru Memorialul victimelor comunismului şi al 

rezistenţei – Sighet, proiecte de recuperare a memoriei colective în alte locaţii 

din tară, “pentru o mai bună cunoaştere a spaţiului concentraţional din 

perioada comunistă”. 

 Declararea zilei de 8 mai - Ziua Naţională a Portului Tradiţional. 
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 Declararea zilei de 23 aprilie - Ziua Cărţii. 

 Declararea zilei de 28 noiembrie - Ziua Bucovinei. 

 Declararea zilei de 19 februarie - Ziua Brâncuşi, sărbătoare naţională. 

 

 Educație 

 Majorarea veniturilor personalului din Educaţie. 

 Asigurarea transportului şcolar pentru copiii din mediul rural. 

 Premierea cu 3.000 de RON a elevilor care au luat nota 10 la examenul de 

bacalaureat. 

 Acordarea unui stimulent educaţional sub forma de tichete sociale copiilor 

provenind din familiile defavorizate cu scopul stimulării participării la 

învățământului preșcolar. 

 Transformarea programului „Fiecare copil în grădiniţă”, iniţiat şi 

implementat de Asociaţia OvidiuRo, dintr-un proiect-pilot într-un program 

naţional, în urma eforturilor din partea a două doamne extraordinare, Leslie 

Hawk şi Maria Gheorghiu, fondatoarele asociaţiei.  

 Decontarea navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar, navetiști 

din comunitățile sărace pentru care primăriile nu pot deconta acele costuri. 

 Valorificarea bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Educaţiei prin Autoritatea Naţională pentru Sport 

şi Tineret (închiriere şi concesiune). 

 Reorganizarea liceelor cu profil agricol și trecerea lor în subordinea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării rurale, sub coordonarea Ministerului 

Educației și Cercetării Științifice. 

 Asigurarea de către stat a cheltuielilor de şcolarizare pentru copiii din 

învăţământul privat şi şcoli profesionale. 

 

 Fiscalitate și locuri de muncă 

 Codul fiscal şi codul de procedură fiscală. 

 Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale la angajator cu 5 puncte 

procentuale. 

 Reducerea cotei de impozitare pe dividende de la 16% la 5% începând cu 1 

ianuarie 2016. 
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 Reducerea TVA la 9% pentru toate alimentele şi produsele alimentare. 

 Reducerea TVA general la 19%. 

 Reducerea cotei de TVA pentru livrarea apei potabile și a apei pentru 

irigații în agricultură la 9%, începând cu 1 ianuarie 2016. 

 Introducerea unui sistem diferențiat de cote de impozitare pentru 

microîntreprinderi, între 1% (peste 2 salariați) şi 3% (niciun salariat), în 

vederea stimulării creării de noi locuri de muncă. 

 Simplificarea procedurilor şi reducerea costurilor privind taxele consulare. 

 Reglementarea desfăşurării activităţii de voluntariat ca experienţă 

profesională şi posibilitatea eliberării unui certificat de recunoaştere a 

competenţelor dobândite prin voluntariat. 

 Stimularea investitorilor individuali – business angels, în vederea realizării 

de investiţii, în IMM-uri nou înfiinţate. 

 Noi prevederi mai avantajoase pentru persoanele care lucrează în baza 

unui contract de muncă temporară. Avantaje: Contractul de muncă temporară 

se încheie pe durată nedeterminată și în formă scrisă. Salariul primit să nu fie 

mai mic decât al salariatului care prestează aceeaşi muncă. Eliminarea criteriului 

de stabilire a duratei concediului de odihnă în raport cu activitatea prestată într-

un an calendaristic. 

 Introducerea în legislaţie a posibilităţii ca Persoanele Fizice Autorizate să 

angajeze terțe persoane pentru desfășurarea activității. 

 Eliminarea condiţiei de vârstă maximă de 35 ani pentru stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor. 

 Organizarea Loteriei bonurilor fiscale, în vederea diminuării evaziunii 

fiscale prin cointeresarea, implicarea şi responsabilizarea cetăţenilor în 

fiscalizarea veniturilor realizate de comercianţi din vânzarea bunurilor şi 

prestarea serviciilor. 

 

 Justiție şi afaceri interne 

 Majorarea pedepselor cu închisoarea pentru infracțiunile de evaziune 

fiscală în vederea asigurării eficienței rolului preventiv-educativ al normelor de 

incriminare. 

 Urgentarea soluţionării cererilor de emitere a ordinelor de protecţie şi 

asigurarea unei protecţii eficiente a victimelor violenţei domestice. 
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 Comunicarea emiterii ordinului de protecție structurilor Poliției Române în 

a căror rază teritorială se află locuința victimei și/sau a agresorului în ziua 

pronunţării hotărârii. 

 Extinderea sistemului de acordare a asistenței de urgență cu elicopterele 

aflate în administrarea MAI și în restul țării, în mod special în mediul rural 

unde accesul este foarte dificil. 

 Instituirea unui cadru normativ pentru integrarea activităților de control la 

trecerea frontierei, de protecție a sănătății publice și de clarificare a 

situației străinilor. Eficientizarea eforturilor logistice, umane și financiare ale 

instituțiilor competente în cazul intrării străinilor pe teritoriul României, cu 

scopul menținerii climatului de ordine și siguranță publică în cazul unui aflux 

masiv de imigranți. 

 

 Mediu 

 Modificarea şi completarea Codului silvic, prin reglementarea administrării pe 

baza principiului teritorialității, cu soluții concrete pentru micii proprietari, 

exploatarea şi valorificarea judicioasă a resursei forestiere, asigurarea integrității 

fondului forestier național, asigurarea permanenței pădurii, majorarea suprafeței 

terenurilor ocupate de păduri, promovarea practicilor care asigură gestionarea 

durabilă a pădurilor pe baza angajamentelor silvice, pedepse pentru tăierea fără 

drept, furt şi distrugere, care se aplică în conformitate cu legislația penală. 

 Promovarea introducerii pe piață a vehiculelor de transport nepoluante și 

eficiente din punct de vedere energetic, prin reglementarea obligației generale 

în sarcina autorităților contractante și a anumitor operatori de a ține cont la 

achiziția de vehicule de transport rutier de impactul energetic și de mediu. 

 

 Relații internaționale 

 Ratificarea acordului prin care România acordă un împrumut de 150 de 

milioane de euro fraţilor noştri de peste Prut. 

 Ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în 

domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi semnat de 

România la 18 februarie 2011, la Zagreb. 

 Aderarea României la Tratatul privind crearea Forţei de Jandarmerie 

Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007. 
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 Ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la 

Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 

implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui 

ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat 

de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.  

 

 Sănătate 

 Majorarea salariilor personalului din cadrul sistemului public de Sănătate. 

 Redeschiderea mai multor spitale și unități medicale închise în perioada 

2010-2011. 

 Deblocarea disfuncţionalităţilor înregistrate în aprovizionarea cu 

medicamente esenţiale care nu mai prezintă interes comercial pentru 

producători, prin posibilitatea obţinerii unui împrumut de către compania 

naţională de produse farmaceutice de la MFP. 

 Remedierea discontinuităţilor în aprovizionare a medicamentelor incluse pe 

lista medicamentelor de nevoi speciale (necesare în programele naționale de 

sănătate de oncologie, TBC, HIV/SIDA, transplant etc.), prin finanţarea din 

fonduri proprii a societăţilor aflate sub autoritatea MS pentru achiziţionarea sau 

producerea de către acestea a medicamentelor cu risc major în tratamentul unor 

patologii spitalizate. Stingerea arieratelor la toate spitalele din subordinea 

Ministerului Sănătății. 

 Introducerea titlului profesional de asistent medical generalist, și respectiv 

a titlului profesional de moașă, individualizând astfel cele două profesii şi 

armonizând condițiile de exercitare a acestora la cerințele UE. 

 Interzicerea fumatului în spațiile închise și acoperite de folosință colectivă, 

precum și în incinta instituțiilor academice și de educație. 

 

 Social 

 Eliminarea pragurilor limitative ale indemnizaţiilor pentru creşterea 

copilului, precum şi a opţiunii privind perioada în care mama stă alături de 

copilul ei în concediu maternal. 

 Abrogarea prevederii care interzicea cumulul pensiei cu salariul, atunci 

când cuantumul pensiei este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe 

economie. 
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 Reducerea vârstei de pensionare şi pentru persoanele care au desfăşurat 

activităţi încadrate în grupa I de muncă pe o perioadă mai mică de 6 ani. 

 Eliminarea dificultăţilor în aplicarea facilităţilor pe baza tichetelor de 

călătorie gratuite în eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de 

călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 

război. 

 Constituirea unui fond de locuinţe ce aparţin domeniului public al statului 

şi sunt administrate şi exploatate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 

prin care se va satisface un număr mai mare de cereri de locuinţe la nivel 

local, cu precădere în municipii şi oraşele mari. 

 Dublarea cuantumului indemnizațiilor pentru persoanele persecutate din 

motive politice în timpul dictaturii comuniste. 

 Restituirea sumelor reţinute, cu titlu de asigurări sociale de sănătate, în 

perioada 1 ianuarie 2011 – aprilie 2012. 

 Derogare pentru veniturile realizate de persoanele din familiile beneficiare 

de ajutor social, în baza legii privind venitul minim garantat, din activități 

necalificate cu caracter ocazional, astfel încât aceste venituri să nu fie luate în 

considerare la menținerea dreptului de ajutor social. Oferă posibilitatea copiilor 

cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani de a presta activități necalificate cu caracter 

ocazional numai cu încuviințarea părinților sau a reprezentanților legali și numai 

pentru activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și aptitudinile de care dau 

dovadă, fără a le fi încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, 

morală și socială, dreptul la educație și periclitată starea de sănătate. 

 Amnistierea fiscală pentru pensionari: Stingerea, prin scutirea de la plată, a 

obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, aflate în sarcina 

pensionarilor ca urmare a unor interpretări neunitare ce au fost generate din 

motive neimputabile acestora. 

 Scutirea de la plata debitelor provenite din pensii pentru toate categoriile de 

pensionari. 

 Exceptarea de la aplicarea dobânzilor şi penalităților/majorărilor de 

întârziere în cazul sumelor necuvenite acordate cu titlu de beneficii de 

asistență socială de către Ministerul Muncii (cele mai multe fiind înregistrate la 

indemnizaţia pentru creşterea copilului). 
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 Amnistierea fiscală pentru părinţi: Exceptarea de la suspendarea acordării 

indemnizaţiei petru creşterea copilului pentru părinţii care realizează venituri de 

până la 1.500 lei anual. 

 Recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat: acordarea 

indemnizației de însoțitor pentru invalizii de gradul I; posibilitatea acordării 

drepturilor pentru personalul armatei rănit sau care a dobândit alte afecţiuni 

fizice ori psihice; copiii răniților, invalizilor și personalului decedat să aibă 

acces prioritar în creşe și grădinițe. 

 Despăgubiri pentru cei care au avut depozite la CEC pentru achiziţionarea 

unui autoturism înainte de 1989.  

 Asigurarea în continuare a facilităţilor de transport pentru persoanele 

îndreptăţite până la emiterea în totalitate a cardurilor de sănătate, prin utilizarea 

în această perioadă a tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale 

de călătorie. 

 

Membru şi preşedinte (din 2015) al Comisiei pentru afaceri europene: 

 Comisia pentru afaceri europene a aplicat în continuare “politica” Parlamentului 

României, a Camerei Deputaţilor, în sensul concentrării pe examinarea “în 

fond”, adică pe examinarea conţinutului propunerilor europene şi prezentarea 

unor “contribuţii” bazate pe o documentare amplă, uneori cu o largă consultare a 

numeroşi actori interesaţi, pe analiza proprie a secretariatului şi membrilor 

comisiei, constând în observaţii, exprimarea unor rezerve sau recomandări faţă 

de anumite prevederi. În condiţiile în care multe opţiuni de poziţionare şi 

propuneri de acţiune au fost confirmate de evenimente ulterioare, opiniile 

Camerei Deputaţilor plasează instituţia printre cele mai performante 

camere parlamentare în materia analizei şi calităţii participării la procesul 

decizional din cadrul UE. 

 În Comisia noastră, am adoptat opinii importante privind domenii precum 

migraţia şi securitatea în Uniunea Europeană, flexibilitatea pieţei forţei de 

muncă şi „Garanţia pentru Tineri‟. 

 În contextul unei dezbateri de mare intensitate politică la nivel european, avizul 

motivat adoptat de Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor şi 

confirmat prin votul în plen susţine că decizia privind un mecanism de transfer 

pentru solicitanţii de protecţie internaţională ar trebui adoptată prin căutarea 

consensului la nivelul statelor membre. Susţin în continuare faptul că principiile 
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fundamentale care stau la baza construcţiei europene trebuie respectate, 

reflectând inclusiv o consultare reală a statelor membre. 

 Comisia pentru afaceri europene a adoptat pe 5 aprilie 2016 un aviz motivat 

(confirmat prin votul în plen din data de 13 aprilie), echivalentul  unui „cartonaş 

galben‟, privind propunerea Comisiei Europene de modificare a Directivei 

96/71/CE referitoare la detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, 

care prezintă un pericol real de încălcare a principiului liberei prestaţii a 

serviciilor şi a mobilităţii forţei de muncă. 

 Comisia pentru afaceri europene a organizat mai multe dezbateri şi şedinţe 

publice, astfel: 

2 februarie 2015: Întâlnire cu ocazia vizitei unei delegaţii din Parlamentul 

Georgiei. 

24 februarie 2015: Întâlnire a Comisiilor pentru afaceri europene şi a 

Comisiilor pentru politică externă din Parlamentul României, cu ocazia 

primirii delegaţiei Comisiei pentru politică externă din Parlamentul 

Serbiei. 

3 martie 2015: Şedinţă publică în teritoriu, la Arad, şi dezbateri asupra 

Proiectului de raport comun privind ocuparea forţei de muncă – COM (2014) 

906, la care au participat reprezentanţi ai Prefecturii Arad, Agenţiei Judeţene 

pentru plăţi şi inspecţie teritorială – Arad, Inspectoratului Teritorial de Muncă – 

Arad, Casei Judeţene de Pensii – Arad, AJOFM – Arad. 

18 martie 2015: Întâlnire cu delegația parlamentară a Comisiei pentru 

afaceri externe din Parlamentul Georgiei. 

7 aprilie 2015: Întrevedere cu domnul Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte 

al CE pentru moneda euro şi dialog social, împreună cu Comisiile pentru buget, 

Comisiile pentru industrii şi Comisiile pentru muncă şi protecţie socială din 

Parlament. 

28 aprilie 2015: Reuniune “Planul Juncker – instrument pentru reducerea 

decalajelor economice între statele membre; Beneficii pentru România”, 

organizată împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru 

politică externă. 

12 mai 2015: Reuniune cu titlul “Parteneriatul estic în noua politică 

europeană de vecinătate”, organizată în colaborare cu Comisia pentru politică 

externă, la care au participat ministrul Afacerilor Externe, ambasadorii Georgiei, 

Republicii Moldova, Poloniei şi Ucrainei, alături de diplomaţi din misiunile 
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diplomatice ale statelor partenere în România, înalți reprezentanți ai MAE şi ai 

altor instituţii cu atribuții în politica externă, Reprezentanța Comisiei Europene 

în România, Biroul de informare al Parlamentului European în România etc. 

3 iunie 2015: Şedinţă comună a Comisiei pentru politică externă cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru 

afaceri europene, privind aspectele din noua Politică Europeană de Vecinătate 

care ţin de fenomenul migraţiei şi evoluţiile recente din Uniunea Europeană în 

domeniul migraţiei şi azilului. 

5 iunie 2015: Întrevedere a Comisiilor pentru afaceri europene cu domnul 

Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al CE. 

29 iunie 2015: Dezbatere publică intitulată “Uniunea Energetică – Viitorul 

securităţii energetice a României şi a Uniunii Europene”, organizată 

împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

3 noiembrie 2015: Şedinţă publică intitulată ”Piaţa unică digitală – 

platforma pentru cea de-a treia revoluţie industrială”. 

8 decembrie 2015: Şedinţa comună a Comisiilor pentru afaceri europene ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru prezentarea de către primul-ministru 

a mandatului de reprezentare a României la reuniunea Consiliului 

European din 17-18 decembrie 2015, Bruxelles. 

3 februarie 2016: Reuniune pentru prezentarea priorităţilor Preşedinţiei 

olandeze a Consiliului Uniunii Europene de către ambasadorul Extraordinar și 

Plenipotențiar al Olandei în România, Excelenţa Sa, doamna Stella Ronner-

Grubacic. 

17 martie 2016: Dezbatere publică intitulată „Securitatea cibernetică – de 

la protecţia individului la securitatea naţională”, organizată în parteneriat cu 

Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, reunind invitaţi precum ambasadorul 

Regatului Ţărilor de Jos în România, adjunctul şefului misiunii diplomatice a 

SUA în România, directorul SIE, directorul STS, Procurorul General interimar, 

Procurorul-şef al DIICOT şi experţi în domeniu. 

27-30 martie 2016: Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru armonizare cu 

UE din Marea Adunare Naţională a Republicii Turcia. 

29 martie 2016: Debatere publică intitulată “Rolul Politicii europene de 

vecinătate în limitarea efectului crizelor regionale”, despre mizele reformei 

Politicii de vecinătate şi importanţa consolidării Parteneriatului estic. 
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24-26 aprilie 2016: Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru afaceri europene 

din Seim-ul polonez. 

15 iunie 2016: Dezbatere cu tema „Acordul de Parteneriat Transatlantic 

pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP) şi impactul asupra României”, organizată 

împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în 

parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. 

28 iunie 2016: Dezbatere publică intitulată „Schimbarea ordinii 

internaţionale. Implicaţii pentru România”, în parteneriat cu Institutul 

European din România. 

 

Membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: 

 În calitate de membru al acestei comisii am votat şi susţinut în principal 

proiectele legislative promovate de Grupul PSD. De asemenea, am susţinut 

toate măsurile de dreptate socială, de reparaţii sociale şi care promovează 

creşterea economică.  

 Atunci când se realizează planul de alocări bugetare pentru perioada următoare, 

la sfârșit de an, de fiecare dată am încercat, alături de colegele și colegii mei din 

PSD, ca procentele de creștere economică să se regăsească și în buzunarele 

românilor. 

 Mai multe dintre amendamentele pe care le-am depus au fost pentru sprijinirea 

reparațiilor necesare școlilor, spitalelor, bisericilor sau drumurilor din 

colegiul pe care îl reprezint din județul Vaslui. 

 

Parlamentar de referinţă al Legislativului român la Consiliul Europei pe 

problema prevenirii şi combaterii violenţei împotriva femeilor şi a violenţei 

domestice: 

 Am susţinut semnarea şi ratificarea de către România a Convenţiei de la 

Istanbul şi am fost onorată să reprezint România, pe 23 mai 2016, la 

Strasbourg, într-un moment atât de important cum este cel al depunerii 

instrumentelor de ratificare de către ţara noastră a Convenţiei de la 

Istanbul. Convenţia a fost adoptată de Camera Deputaţilor pe 18 noiembrie 

2015. După depunerea instrumentelor de ratificare, Comisia pentru afaceri 

europene din Camera Deputaţilor a adoptat propunerea mea de înfiinţare a unui 

grup de lucru care să identifice şi să analizeze modificările legislative necesare 
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prin care Convenţia de la Istanbul devine un instrument efectiv şi funcţional 

pentru România. 

 Am votat proiectul de lege care prevede extinderea ordinului de protecţie în 

afara graniţelor României. 

 Am susținut și promovat măsuri necesare pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, prin care autoritatea responsabilă pentru asigurarea 

egalității de şanse și de tratament între femei şi bărbaţi a primit atribuţii şi 

competenţe sporite în gestionarea problematicii violenţei în sânul familiei. 

 

Membru în Comisia specială comună pentru aderarea României la spaţiul 

Schengen: 

 În calitate de membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen am susţinut şi promovat 

interesul României şi al românilor, argumentând cu fiecare ocazie de ce este 

incorect că România nu a fost admisă în spaţiul Schengen, astfel încât să 

poată beneficia de drepturile conferite de calitatea de membru, având în 

vedere că încă din 2010 acţionează ca membru de facto al acestui spaţiu 

asigurând zilnic securitatea fiecărui cetăţean european.  

 

Mai multe informații: 

Întreaga mea activitate poate fi urmărită în detaliu pe pagina oficială a Camerei 

Deputaţilor, pe blogul personal și pe Facebook:  

www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=31&cam=2&leg=2012 

www.facebook.com/birchallana/ 

www.anabirchall.ro/ 

 

Motivaţie: 

Pentru mine, deputat la primul mandat, a fost un privilegiu şi o onoare deosebită să pot 

să reprezint în Parlamentul României interesele vasluienilor.  

De mult prea multe ori am auzit că Vasluiul este un judeţ mai defavorizat, în care nu 

prea ai ce vedea, nu prea ai ce face. Pe lângă faptul că de fiecare dată mă supăram, tot 

de fiecare dată am protestat, inclusiv de la tribuna Parlamentului, argumentând că, deşi 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=31&cam=2&leg=2012
https://www.facebook.com/birchallana/
http://www.anabirchall.ro/
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aparent judeţul Vaslui este mai defavorizat din cauza condiţiilor socio-economice, eu 

consider că în realitate este un judeţ bogat şi frumos. 

Pe lângă locurile minunate, binecuvântate de Dumnezeu şi scăldate de soarele blând al 

Moldovei, cei care vin în Vaslui au ocazia să se întâlnească cu oameni speciali, 

păstrători ai credinţei şi tradiţiilor populare care le oferă unicitatea şi frumuseţea 

spirituală. 

Ia românească autentică poate fi văzută şi purtată cu mândrie la minunatele serbări 

câmpeneşti organizate cu ocazia zilelor comunelor din colegiul meu. 

Fie că vorbim despre Ziua recoltei la Zorleni – marcată de dansuri populare într-un 

adevărat spectacol, fie că vorbim despre Formaţia de mandoline "Doina Similei" din 

comuna Alexandru Vlahuţă, Ansamblul de cântece şi dansuri de cimpoi "Floricica" din 

comuna Perieni, sau de ansamblurile folclorice Rapsozii Iveştiului şi Răzeşii din 

Pogoneşti, filonul folcloric autentic românesc este la el acasă. Portul popular, dansurile 

tradiţionale şi obiceiurile fiecărei comune în sărbătoare sunt tot atâtea motive pentru a 

nu ocoli Valea Tutovei. 

Pentru cei pasionaţi de istoria neamului românesc, Vasluiul poate fi un periplu care 

pleacă din Antichitate, trece prin Evul Mediu ştefanian şi poposeşte în modernitate. 

Siturile arheologice din taberele de cercetare de la Mânzaţi, comuna Ibăneşti şi 

Polocin, comuna Pogoneşti, ctitoriile lui Ştefan cel Mare, Casa Sturdza din Bârlad, 

centrul Eminescu, Conacul Rosetti Solescu din comuna Soleşti, casa Mavrocordat şi 

Mausoleul Peneş Curcanul din Vaslui, ca să dau numai câteva exemple, sunt tot atâtea 

popasuri care amintesc celui care trece prin aceste locuri de bogăţia istoriei unui popor 

deseori prea greu încercat, dar care de fiecare dată a ştiut să se ridice. 

Pentru liniştirea sufletului, departe de tumultul oraşelor, mănăstirile din colegiul meu 

sunt adevărate oaze de pace şi reculegere: Mănăstirea Bujoreni cu hramul Izvorul 

Tămăduirii, Mănăstirea Dimitrie Cantemir cu hramul Sântului Mucenic Dimitrie, 

Mănăstirea Floreşti cu ocrotitorul ei Sfântul Ilie sau Mănăstirea Naşterea Maicii 

Domnului din comuna Alexandru Vlahuţă îşi aşteaptă pelerinii pentru a le trece pragul 

şi a se întâlni cu Dumnezeu în rugăciune. 

Cei încântaţi de turismul cultural şi artă pot face o vizită la Muzeul "Vasile Pârvan" şi 

Pavilionul Expoziţional Marcel Guguianu sau se pot destinde la o piesă de teatru sau o 

lansare de carte la Academia Bârlădeană, cea care şi-a sărbătorit recent centenarul. 

Fiecare zi petrecută pe Valea Tutovei din Vaslui este o adevărată lecţie de istorie a 

neamului românesc. 

Am încercat să vă prezint, în câteva exemple, doar o mică parte din frumuseţea 

plaiurilor moldoveneşti care m-au cucerit de la prima mea întâlnire cu oamenii din 
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colegiul meu, pe care am avut onoarea să îi reprezint în Parlamentul României. 

Dincolo de locurile cu adevărat unice care te întâmpină, valoarea cea mai mare este 

dată de frumuseţea interioară a urmaşilor răzeşilor lui Ştefan cel Mare care te încântă 

cu simplitatea şi profunzimea existenţei lor. 

Toţi cei care vin în Vaslui pot să descopere adevărata bogăţie şi frumuseţe a neamului 

românesc, iar eu am fost norocoasă să îi pot reprezenta pe oamenii de pe aceste 

meleaguri în Parlamentul României. 

Îmi doresc ca şi în viitor să continuăm împreună.  


