
Oana
Murariu
Primul an în Parlament

Raport de
activitate2021



Oana Murariu Raport de activitate 2021

CUPRINS
Introducere 1

Inițiative legislative 3

Consultări cu specialiștii 5

Deplasare externă - Berlin, Germania 6

Activitate în teritoriu 7

Apariții în mass-media 9

Articole scrise 10

Activitatea în cifre 11

Întrebări și interpelări 12

Raport financiar 2021 13

Obiective pentru 2022 14

Date de contact 15



Oana Murariu Raport de activitate 2021

Introducere
Primul an ca deputat, primele reușite, primele dezamăgiri…

Politic, 2021 a fost un an ca un carusel și continuă această cursă fără plasă de siguranță
pentru România și în 2022.

Am început actualul mandat în Parlament
într-o formulă politică de dreapta care îmi
dădea mari speranțe pentru țara noastră.
Sunt convinsă că nu numai mie, ci și altor
români. Fără voia majorității electoratului, am
ajuns însă din nou într-o situație care nu dă
speranță de reforme și schimbare.

Pentru liderii PNL s-a dovedit prea greu să-și
respecte promisiunile și partenerii de coaliție.
Tentația intereselor de grup a primat în fața
schimbărilor susținute de USR PLUS –
stoparea risipei banului public, concursuri
corecte pentru funcțiile publice sau reforma
justiției, domeniu puternic afectat de
abuzurile PSD.

Nu a fost deloc ușor să amânăm toate
planurile pentru România, dar era imposibil
să continuăm un scenariu dominat de
ipocrizie din partea PNL. Pur și simplu nu se
puteau implementa reformele la care lucram
- fiind, se pare, unicii doritori. Ducem aceeași
luptă din opoziție, la nivel de partid, dar și
individual, fiecare parlamentar USR PLUS.

Personal, mi-am concentrat activitatea pe
proiecte ce țin de sistemul judiciar și, datorită
acțiunilor desfășurate în aceste luni, am
trecut de la porecla „Doamna de la PLUS”,
cum mi se spunea la începutul mandatului,
când ocupam funcția de secretar al Biroului
Permanent al Camerei Deputaților, la cea de
„Responsabilă cu mica reformă în justiție”.
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Am organizat mese rotunde cu specialiști, am avut întâlniri cu asociații și instituții relevante
din domeniul juridic, am cerut puncte de vedere de la autorități locale și naționale, am
făcut schimburi externe de experiență. Toate cu scopul principal de a debirocratiza și
eficientiza sistemul judiciar, în primul rând în beneficiul cetățenilor. Poate sună ca un lucru
evident pentru unii, dar un stat în care justiția nu funcționează nu poate evolua și, mai
mult, democrația este fragilă.

În județul Cluj, am ținut cu orice preț să merg pe teren, în cât mai multe localități și să am
audiențe săptămânal. Ambele pentru a afla direct de la oameni și de la autorități ce
probleme îi frământă zi de zi.

Vă prezint în raportul de față un sumar al activității mele ca deputat și aștept sugestiile
dumneavoastră pentru 2022.
#uniti

Oana Murariu - Vicelider grup parlamentar USR
membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități, membru în Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
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Inițiative legislative
9 Inițiative depuse în calitate de (co)autor principal,
dintre care 2 promulgate.

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor şi Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Se
soluționează un blocaj la nivelul tuturor instanțelor de judecată și a parchetelor din
România, creat în urma unei decizii CCR, pentru că nu mai era posibilă transferarea
magistraților. Legea a fost promulgată la finele anului 2021 și soluționează acest blocaj.

2. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă.
Se elimină o suprapunere între 2 reglementări - Codul muncii și Legea dialogului social cu
privire la procedura de urmat de către angajatul căruia i s-a modificat unilateral, de către
angajator, contractul individual de muncă. Legea a fost promulgată la finele anului 2021 și
aduce claritate cu privire la modul de acțiune, în avantajul atât a angajaților, cât și a
angajatorilor.

3. Propunere legislativă pentru modificarea
şi completarea art. 229 din Legea nr.
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil. Scopul
propunerii legislative a fost degrevarea
instanțelor de judecată, corelativ cu o
atenție sporită acordată modului de
gestiune a tutelei persoanelor
vulnerabile. Proiectul de lege a fost votat
în decembrie 2021 în Parlament, însă
contestat de Guvern la Curtea
Constituțională.

4. Propunere legislativă privind protecţia
avertizorilor în interes public. Proiectul
a fost inclus expres în PNRR - fiind unul
dintre jaloanele pentru trimestrul 1 al
anului 2022 și vizează atât procedurile de
adoptat în situația în care o persoană
raportează nereguli la locul de desfășurare a activității, cât și mijloacele de protecție a
acesteia astfel încât să aibă curajul de a raporta. Într-o țară clasificată drept printre primele
locuri la capitolul corupție, proiectul este mai mult decât necesar.

5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 425 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă. Eliminarea reiterării susținerilor părților, deja aflate la
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dosarul cauzei, din cuprinsul hotărârii judecătorești conferă posibilitatea de a se pune mai
mult accent pe partea esențială a hotărârii, respectiv analiza și concluziile judecătorilor,
corelativ cu conferirea a mai mult timp magistraților pentru a putea gestiona dosarele.

6. Propunere legislativă pentru modificarea art. 215 alin. (1) şi completarea art. 522 alin. (2) din
Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. Reglementarea obligativității fixării
proceselor într-o ședință de judecată pe calupuri de ore, iar nu toți justițiabilii să fie citați la
prima oră a dimineții. E o formă de respect pentru justițiabili și o eficientizare a desfășurării
unei ședințe de judecată.

7. Propunere legislativă pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă.
Motivarea hotărârii judecătorești înainte
de pronunțare și în materie civilă, exact
ca în materie penală, în urma unei decizii
CCR, astfel încât să existe un mod unitar
și coerent de abordare a acestei
problematici în legislația din România, să
existe o explicație pentru justițiabil la
momentul primirii soluției, corelativ cu
gestionarea dosarului o singură dată de
către judecători, iar nu de 2 ori (o dată la
pronunțare și încă o dată la motivare)
cum e în prezent.

8. Propunere legislativă privind modificarea
şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei
domestice, precum şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002

privind regimul străinilor în România. În coautorat cu 2 colegi PNL, legea presupune
posibilitatea judecătorului care emite un ordin de protecție de a revoca dreptul de ședere al
cetățenilor străini dovediți ca acționând cu violență. Scopul legii este de a preveni faptele
de violență domestică.

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă. Comunicarea hotărârilor judecătorești exclusiv pe e-mail pentru persoanele care o
solicită expres, în condițiile în care legea în vigoare în prezent nu conferă această
posibilitate decât cumulativ cu comunicarea hotărârii în format letric. E vorba de un mic
pas spre digitalizare, doar acolo unde există efectiv posibilitatea, însă din punct de vedere
al eficientizării sistemului judiciar, impactul e major.
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Consultări cu specialiștii
În anul 2021 am organizat 2 mese rotunde pe marginea degrevării instanțelor de judecată.

1. Medierea, soluție pentru degrevarea instanțelor de judecată

Organizată în septembrie, masa rotundă a avut rolul identificării unor soluții de stimulare a
procedurii medierii în România, analizând și modelul italian, considerat cel mai de succes
din Europa. Au participat mediatori, magistrați, avocați, propunerile înaintate fiind extrem
de diversificate.

2. Soluții pe termen scurt pentru degrevarea instanțelor de judecată

Organizată în decembrie, masa rotundă a vizat 2 subiecte concrete: eliminarea reluării
susținerilor părților în cuprinsul hotărârilor judecătorești și comunicarea hotărârilor
judecătorești pe e-mail și doar în subsidiar, în format letric, persoanelor care o solicită
expres. Scopul mesei rotunde a fost dezbaterea acestor idei, care stau la baza a 2 proiecte
de lege deja înregistrate.
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Deplasare externă - Berlin, Germania
În vizita efectuată în Reichstag în Berlin, în vederea schimbului de experiență, am discutat
cu parlamentari din cadrul mai multor partide și reprezentanți ai mai multor landuri din
Germania. Atenția mea s-a concentrat asupra răspunsurilor la întrebările vizând
modalitățile în care au eficientizat sistemul judiciar în Germania, respectiv specializările
magistraților din această țară. Întrebările omologilor noștri s-au concentrat asupra
asemănărilor și deosebirilor dintre sistemele electorale ale celor 2 țări, anul 2021 fiind an
electoral important pentru Germania.

A fost prima vizită externă efectuată, ocazie cu care am purtat o discuție și cu E.S. dl. Emil
Hurezeanu, în ultimele sale zile în calitate de Ambasador al României în Republica Federală
Germania. În urma concluziilor vizitei, unul dintre obiectivele pentru anul 2022 este
elaborarea unei inițiative legislative pentru eficientizarea proceselor cu privire la cererile cu
valoare redusă.
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Activitate în teritoriu
60 de audiențe la cele 3 Birouri Parlamentare din Cluj-Napoca, Dej și Huedin, 35 de vizite
de lucru în teritoriu și 4 conferințe de presă.

Unde am fost în 2021?

Vizite de lucru în unități administrativ-teritoriale în 2021:

Baciu
Băișoara
Bobâlna
Bonțida
Câmpia Turzii
Cojocna

Dej
Gherla
Huedin
Iclod
Jucu
Măguri-Răcătău

Mărișel
Mica
Mihai Viteazu
Panticeu
Sânmartin
Turda
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Audiență comună în Dej, împreună cu
Ionuț Florea, consilier județean, și Paul
Severin, consilier local - Dej.

De vorbă cu cetățenii din comuna Baciu.

La piața din orașul Huedin, împreună cu
Anamaria Nicola, Marius Ciota - consilieri
locali și Mihai Iepure, consilier județean.

Susținând campania de vaccinare -
Municipiul Dej, împreună cu Alexandrina
Haranguș, președinte USR PLUS Dej și
Mihai Iepure, consilier județean.

La pas prin comuna Băișoara, împreună
cu Viorel Băltărețu - deputat, Ciprian Popa
- consilier local - Băișoara, Adela Dehenes,
consilier județean.

Participare eveniment comuna Bobâlna.
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Apariții în mass-media
Poziția USR PLUS a fost prezentată în peste 60 de emisiuni Radio și TV.

Februarie - 2
Martie - 2
Aprilie - 2
Mai - 3
Iunie - 1
Iulie - 1
August - 1
Septembrie - 13
Octombrie - 15
Noiembrie - 16
Decembrie - 7

Unde?

Radio România Actualități, Radio Cluj, TVR Cluj, Aleph News, Metropola TV, B1 TV, Antena 3,
Realitatea PLUS, România TV, Radio Fir, Servus Cluj, Profit TV.
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Articole scrise
● „Lupta” CCR împotriva CJUE poate compromite viitorul României

● Președintele ,,crizator”. Ce s-a întâmplat cu reformele din justiție?

● Brățările electronice pentru agresori sunt esențiale în prevenirea violenței domestice

● Ce înseamnă un Guvern interimar?

● Cronica unei decizii CCR … neașteptate

● Idei modificări legislative în vederea degrevării instanțelor de judecată,- modificare CPC
și legi speciale, partea a II-a

● Idei modificări legislative în vederea degrevării instanțelor de judecată - modificare CPC
și legi speciale-

● În iunie 2021 Curtea Constituțională contrazice axioma din 1970 conform căreia
instanțele din statele membre UE pot să lase neaplicabile anumite norme interne,
inclusiv constituționale, în măsura în care contravin normelor UE
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Activitatea în cifre

53 luări de cuvânt

4 declarații politice

18 luări de cuvânt în Biroul Permanent

49 inițiative legislative

2 legi promulgate

17 întrebări și interpelări

peste
450

adrese trimise instituțiilor publice pe teme
precum Justiție, Codul Administrativ,
Concursurile din domeniul sănătății.

Declarații politice

● Importanţa admiterii la Institutul Naţional al
Magistraturii şi în magistratură pentru deblocarea
sistemului de justiţie

● Motivarea hotărârilor judecătoreşti înainte de
pronunţarea soluţiei de către instanţă

● Evidenţierea diverselor modalităţi de combatere a
fenomenului violenţei domestice

● Proiectul de Lege pentru desfiinţarea Secţiei

● de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie - SIIJ
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Întrebări și interpelări
● Precizări cu privire la deversarea în râul Someșul Mic a dejecțiilor colectate de sistemul

de canalizare, fără o epurare în prealabil și comportamentul reclamat al domnului
director Ovidiu Vișan

● Precizări cu privire la evaluarea condițiilor de muncă din Centrele Direcției de Asistență
Socială și medicală din Cluj-Napoca în vederea acordării sporurilor de muncă

● Precizări cu privire la numărul total de angajați din cadrul Direcțiilor de Asistență
Socială și Medicală, precum și numărul total de angajați din cadrul Serviciilor Publice de
Asistență Socială din România

● Precizări cu privire la standardele de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din
fonduri publice

● Precizări cu privire la răspunsul Ministerului Sănătății cu nr.VVV 2348/18.03.2021

● Precizări cu privire la rapoartele Curții de Conturi a României în urma controalelor
efectuate la Consiliul Județean Cluj

● Procedura de intervenție a forțelor de ordine în cazurile de violență domestică

● Precizări cu privire la activitatea Poliției în domeniul protecției animalelor

● Precizări 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

● Plângeri penale înregistrate pe raza localității Cășeiu, județul Cluj

● Sancțiuni contravenționale aplicate în zona turistică Colibița, Bistrița-Năsăud pentru
deranjarea liniștii și ordinii publice

● Strategia de combatere a acțiunilor de deranjare a liniștii și ordinii publice în zonele
turistice

● Precizări cu privire la numărul de accidente rutiere de pe raza județului Cluj.

● Precizări cu privire la normele metodologice de aplicare a Legii nr.250/2020 privind
adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice

● Strategia pentru implementare Legii nr.146/2021 privind brățările electronice

● Precizări cu privire la clădirea fostei Unități Militare 01821 de pe raza comunei Mica,
județul Cluj

● Precizări cu privire la proiectul de lege referitor la instituția punerii persoanelor sub
interdicție
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Raport financiar 2021
Total Cheltuieli: 335.946 LEI

Cheltuieli cu procedură: 276.517 Lei
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Obiective pentru 2022
Modificarea OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (introducere
indirectă și a medierii, prin modalitate diferită de taxare);

Reglementarea procedurii de eliminare a deșeurilor de medicamente;

Reglementarea ajutorului de risc maternal și pentru liber-profesioniști, PFA etc.;

Intervenții pe legea avertizorului de
integritate cu amendamente;

Intervenții pe noua lege a punerii sub
interdicție a persoanelor;

Reglementarea obligativității cuprinderii
daunelor morale în polițele de malpraxis
ale medicilor;

Reglementarea judecății în procedura
simplificată - până la 50.000 lei, fără
prezența părților dacă nu sunt probe de
administrat în afara de înscrisuri;

Reglementarea procedurii expertizei
judiciare, în sensul modificării modului
de plată al experților, în scopul asigurării
celerității procedurii;

Continuarea demersurilor de modificare
a legislației privind concursurile la stat
în sensul reglementării obligativității și
rolului observatorilor la concursuri;

Deplasări în teritoriu - acoperirea a 50%
din UAT-urile județului Cluj;

Continuarea audiențelor în format mixt:
parlamentar, consilier județean și
consilier local;

Contribuirea la campania de combatere a traficului de persoane prin parteneriate
cu diverse autorități și prin distribuirea de pliante de informare în circumscripție, dar
nu numai.
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Date de contact

Birouri Parlamentare: Cluj-Napoca
str. Universității, nr. 11, ap. 15, jud. Cluj

Dej
str. Mioriței, nr. 12, jud. Cluj

Huedin
str. Horea, nr. 2, jud. Cluj

Telefon:

0364 808 736
Adresă de e-mail:

oana.murariu@cdep.ro

Website:

oanamurariu.ro

Urmărește-mă și pe rețelele de socializare,
cu un simplu click rămâi la curent cu toate
noutățile din activitate
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