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”Am pus bazele unei comunicări și colaborări eficiente
între cetățean-autoritate locală-parlamentar”

1. Activitatea în circumscripție

În aceste primele luni de mandat, activitatea în circumscripție s-a îndreptat în două
direcții: facilitarea contactului cu cetățenii și consultarea autorităților locale pe diferite subiecte,
de interes național sau local, pentru ca proiectele finale să reflecte cât mai bine nevoile din
teritoriu.

Dată fiind situația creată de pandemie și impunerea distanțării sociale, am încercat să ofer
alternative de comunicare. Astfel, pe partea de online, site-ul oanamurariu.ro, adresa de email
oana.murariu@cdep.ro, pagina de Facebook, au fost principalele modalități prin care am ținut
legătura cu oamenii.

Am deschis trei birouri parlamentare la Cluj-Napoca, Huedin și Dej pentru cei care au
dorit întâlniri directe. Ca urmare, am avut peste 40 de audiențe directe pe subiecte dintre cele mai
diverse pornind de la probleme juridice până la chestiuni locale, județene. O parte dintre acestea
din urmă le-am transmis autorităților competente. În acest sens, unele audiențe au avut o
componență mixtă – parlamentar-consilier județean-consilier local.

Consultarea și implicarea autorităților din județul Cluj a ocupat și va ocupa în continuare
o parte importantă din activitatea mea de parlamentar.

Am trimis cereri către instanțele din județul Cluj și către Baroul Cluj prin care am
solicitat un punct de vedere cu privire la proiectele de lege care se află în dezbaterea Camerei
Deputaților.
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Am inițiat dialogul cu administrația publică din județul Cluj prin consultarea lor cu
privire la termenele legale stabilite de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ privind
convocarea ședințelor de Consiliu Local, respectiv Județean.

Ca parte din preocuparea mea pentru identificarea de soluții pentru degrevarea instanțelor
de judecată, am avut întâlniri cu președinții Curților de Arbitraj din București și Cluj, unde am
discutat despre încurajarea și facilitarea la nivel legislativ a modalităților alternative de
soluționare a diferendelor.

Am comunicat, împreună cu doamna Deputat Oana Țoiu, președintele Comisiei pentru
muncă și protecție socială din Camera Deputaților, adrese la toate judecătoriile, autoritățile
tutelare și DGASPC-uri din județul Cluj și din București (circumscripțiile celor doi deputați în
cauză) în vederea unei invitații la dialog pe tema modalității de intervenire legislativă în urma
deciziei nr. 795/2020 pronunțată de CCR. De asemenea, am moderat o discuție online cu
magistrații și angajații autoritățile tutelare și DGASPC-uri din județul Cluj și din București. Am
conturat primul proiect de lege - care vizează problematica mai sus menționată - în concret
modificarea și completarea dispozițiilor art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 297/2009 privind Codul civil.

Unul dintre proiectele care aș dori să devină tradiție privește practica studenților în
Parlament. Anul acesta, la invitația mea, studenții Facultății de Drept din cadrul Universității
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, câștigători ai concursului Hexagonul Facultăților de Drept din
România, vor participa la un stagiu de practică.

2. Activitatea în Parlament

Din funcția de Secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților am avut acces la
toate informațiile organizatorice ale Camerei Deputaților, comunicând colegilor chestiuni care ne
impactează direct activitatea de zi cu zi și am exprimat un punct de vedere cu privire la cele mai
sensibile dintre acestea, împreună cu votul meu. De asemenea, am ajutat președintele de ședință,
de la prezidiu, în desfășurarea ședințelor de plen.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, din care fac parte, este de departe cea mai
aglomerată comisie din Parlament, având și câte 3 ședințe pe săptămână și ordine de zi extrem de
încărcată, ceea ce presupune automat imprimarea amprentei asupra unei părți semnificative a
proiectelor de lege care în final sunt votate în plen și ajung legi.

Pe lângă activitatea curentă de parlamentar, în aceste primele șase luni, am avut o
colaborare intensă cu Ministerul Justiției. Acest lucru va continua și în sesiunea următoare.

Printre alte proiecte, pregătim un pachet de legi privind degrevarea instanțelor de
judecată. Primii pași ce țin de documentare și analiză a situației actuale au plecat chiar de la Cluj.
Am trimis 20 de cereri instanțelor din județ (toate judecătoriile, tribunalele și Curtea de Apel),
dar și către CSM în vederea comunicării datelor statistice aferente instanțelor.
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Printre proiectele de lege la care lucrez:
o Punerea sub interdicție judecătorească
o Propunere modificare a unui ordin de ministru - Autoritatea Rutieră Română
o Deșeurile de medicamente
o Mijloace alternative de soluționare a diferendelor - medierea
o Legile justiției
o Codul Administrativ

Ca membru al Comisiei Juridice, pentru disciplină și imunități am avut discuții, întâlniri
oficiale și schimburi de experiență cu reprezentanți ai unor instituții europene. Aș dori să
menționez în special două dintre acestea: întâlnirea cu reprezentanții Comisiei Europene pentru
discuții premergătoare emiterii raportului MCV și vizita de lucru în Parlamentul german, ocazie
cu care am avut o întâlnire și cu Excelența sa, ambasadorul României în Republica Federală
Germania, domnul Emil Hurezean.

M-am implicat activ în dezbaterile privind desființarea SIIJ și am insistat să ocolim orice
fel de privilegii și imunități/impunități, toate argumentele fiind prezentate într-o declarație
politică.

Punctual, am formulat amendamente la procedura administrativ-disciplinară cu privire la
funcționarii publici - propusă în comisiile de muncă și administrație publică, preluate în proiectul
de lege. De asemenea, un proiect de mult așteptat și extrem de necesar pentru România, am votat
adoptarea legii care prevede monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și
execuțional penale.

O parte dintre proiectele începute în această perioadă se vor finaliza în sesiunea
următoare, cum este și cazul motivării hotărârilor judecătorești în materie civilă pentru care am
susținut o declarație politică.

3. Întrebări și interpelări

Am solicitat, împreună cu colegii deputați Viorel Băltărețu și Radu Molnar, Ministrului
Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Naționale Apele Române, să vină cu explicații în
legătură cu situația deversărilor în râul Someș.

Am adresat întrebări și interpelări:

● Ministerului Muncii, cu privire la situația numărului de angajați din cadrul Direcțiilor de
Asistență Socială și Medicală, respectiv din cadrul Serviciilor Publice de Asistență
Socială din România;
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● Direcției de Sănătate Publică Cluj, două întrebări cu privire la evaluarea condițiilor de
muncă din Centrele Direcției de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca;

● Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o întrebare referitoare
la standardele de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice;

● Curții de Conturi a României o întrebare în care am solicitat rapoartele instituției în
urma controalelor efectuate la Consiliul Județean Cluj;

● Ministerului Afacerilor Interne două interpelări, prima cu privire la procedura de
intervenție a forțelor de ordine în cazurile de violență domenstică, a doua cu privire la
strategia de combatere a acțiunilor de deranjare a liniștii și ordinii publice în zonele
turistice, dar și întrebări cu privire la activitatea Poliției în domeniul protecției animalelor,
plângerile penale înregistrate pe raza localității Cășeiu și sancțiunile contravenționale
aplicate în zona turistică Colibița (județul Bistrița-Năsăud);

● Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România cu
privire la garantarea respectării obligației de serviciu public de către deținătorii
autorizației de punere pe piață/reprezentanților deținătorilor autorizației de punere pe
piață și a distribuitorilor angro de medicamente;

● Consiliilor Județene și Direcțiilor de Sănătate Publică din toată țara cu privire la
atribuțiile pe care angajații desemnați în calitate de observatori la desfășurarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.
869/2015 le au;

● Primăriilor din județul Cluj și Consiliului Județean Cluj cu privire la aspecte ce țin de
buna funcționare a Consiliului Local, respectiv Consiliului Județean;

● Instanțelor din circumscripția mea și Consiliului Superior al Magistraturii cu privire
la durata de motivare a hotărârilor judecătorești, respectiv încarcătura instanțelor.

Am participat la discuții sau întâlniri de lucru cu reprezentanți din:
● Ministerul Justiției;
● Ministrul Sănătății;
● Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
● Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ;
● Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
● Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
● Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
● Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
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4. Raport financiar la 6 luni

Raport financiar întocmit pe categoriile de cheltuieli stabilite de „Norma din 2013 privind
modul de utilizare si justificare a sumei forfetare pentru cheltuielile de organizare si functionare
a birourilor parlamentare”.
Total cheltuieli efectuate: 142 810 lei, după cum urmează:
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5. Activitatea parlamentară în cifre

● Peste 40 de audiențe
● 32 ședințe ale Comisiei Juridice, de disciplină și imunități
● 40 ședințe ale Biroului Permanent al Camerei Deputaților
● 15 ședințe ale Birourilor Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului
● 52 ședințe în Plenul Camerei Deputaților
● 11 ședință în Plenul Reunit al celor două Camere ale Parlamentului


