VOCEA TA ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI!
Activitate parlamentară – mandatul 2004-2008
Am fost aleasă ca deputat în anul 2004, în circumscripţia
electorală nr. 26 Maramureş, data validării fiind 17 decembrie 2004 HCD nr. 36/2004. Formaţiunea politică din care fac parte este Partidul
România Mare şi în Parlament aparţin Grupului parlamentar al
Partidului România Mare din Camera Deputaţilor.
Până în iunie 2005 am făcut parte din Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, de la această dată şi până în
prezent fiind membră a Comisiei pentru cultură arte şi mijloace de
informare mass-media. Mai fac parte din Grupul parlamentar de
prietenie cu Belgia, Brazilia, Marele Ducat de Luxemburg şi
Republica Filipine, şi sunt membru supleant în
Delegaţia
Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană Dimensiunea Parlamentară.
Activitatea mea parlamentară constă în 32 de luări de cuvânt în
plen, 14 declaraţii politice, 2 întrebări, 5 interpelări, 34 de propuneri
legislative şi 3 moţiuni.
Intrarea mea în sfera politică s-a petrecut la o vîrstă a maturităţii.
Am făcut acest pas în momentul în care am realizat că aş avea un
cuvînt de spus, că pot avea o contribuţie importantă pentru un plus de
bunăstare a judeţului meu, dar şi datorită faptului că, după o carieră
artistică închinată acestui popor, am dobândit un plus de notorietate
care a facilitat apropierea mea faţă de cetăţeni. Iubesc oamenii şi
seriozitatea, argumenete care mi-au permis să cred că mă voi achita cu
succes faţă de demnitatea de deputat, fiind perfect conştientă de
volumul uriaş de informaţie care trebuie asimilat, în timp record,
pentru a mai recupera din lipsa experienţei în domeniul politic.
Astfel, în cei patru ani de mandat, deşi făceam parte dintr-un
partid aflat în opoziţie, am reuşit adesea să soluţionez multe dintre
problemele care mi-au fost înaintate de către maramureşeni la
cabinetele mele parlamentare din Baia Mare, Sighet şi Tîrgu Lăpuş,
sau direct, la manifestările organizate în judeţ, la care am participat cu

consecvenţă.
Tematica cererilor şi a plângerilor înaintate de către cetăţeni la
cabinetele mele parlamentare este vastă, multe dintre acestea făcând
obiectul unor ulterioare iniţiative legislative. Vreau să subliniez însă
că cele mai mari probleme le-am întâmpinat la primăriile care refuzau
punerea în posesia proprietarilor a terenurilor agricole sau pădurile
moştenite sau câştigate prin hotărâre judecătorească.
Am avut satisfacţia de a fi “vocea” oamenilor din Maramureş,
prezentându-le nemulţumirile şi nevoile prin intermediul iniţiativelor
mele legislative. Chiar dacă nu au ajuns să fie adoptate toate, unele
dintre acestea au fost preluate de către Guvern, care, prin Ordonanţe
de urgenţă au fost votate de marea majoritate a parlmentarilor. În
definitiv, importantă este finalitatea acestor demersuri parlamentare şi
nu iniţiatorul sau susţinătorul.
Regret că una dintre iniţiativele legislative la care ţin foarte
mult, pe care mi-am propus-o încă de la intrarea mea în Parlamentul
Romaniei, nu a obţinut voturile favorabile, deşi am oferit soluţii
viabile. Este vorba despre Proiectul privind copiii care părăsesc
orfelinatul la vârsta de 18 ani. Trag speranţe însă, în urma încurajării
primite de la reprezentanţii Ministerului Muncii, care mi-au propus să
conlucrăm mai departe la acest proiect de lege.
Am reuşit totuşi, printr-un lobby susţinut, să contribui la
alocarea unor sume de bani la câteva dintre bisericile din Maramureş
pentru restaurarea acestora şi a construirii unor noi lăcaşuri de cult.
Am obţinut alocarea de autoturisme, pentru mai multe primării
din judeţul Maramureş (având primari cu diferite apartenenţe
politice), pentru folosirea în interesele primăriei.
Am procurat cărucioare pentru persoanele cu disabilităţi motorii,
oameni neajutoraţi şi disperaţi care nu au găsit sprijin la instituţiile
abilitate. Am ajutat familii cu situaţie materială precară şi mulţi copii
cu probleme medicale deosebit de grave, unde se impunea intervenţia
chirurgicală sau tratamente deosebite în clinicile din străinatate,
oferindu-le sprijin financiar.
Ca membru în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă, prin intermediul Ministerului Culturii şi Cultelor,

am obţinut alocarea de fonduri substanţiale în vederea definitivării
construcţiei Căminului Cultural din Moisei precum și pentru
Memorialul Durerii din Sighetul Marmașiei - Memorialul Victimelor
Comunismului și al Rezistenșei (primari ce nu fac parte din Partidul
Romania Mare...).
Am ţinut în mod special să aduc o contribuţie în sprijinirea
artiştilor, această categorie socială particulară şi indispensabilă dar
marginalizată ca şi sistem de remunerare, prin obţinerea unor
indemnizaţii suplimentare pensiilor infime de care beneficiază (cei
care beneficiază!), prin Legea 8/2006, precum și indemnizașii
pentru artiștii liberi profesioniști.
Prin interpelări şi luări de cuvânt, am susţinut recalcularea
pensiilor pentru pensionarii din categoriile de muncă I şi a II-a, iar
exemplificările nu se opresc aici.
Ultima realizare, pentru care m-am implicat în totalitate, este
Iniţiativa legislativă, adoptată în ultima şedinţă a plenului Camerei
Deputaţilor, privind salvarea cinematografelor, în sensul trecerii
acestora din administrarea RADEF la Administraţiile locale. Dând
curs cererii mai multor Primării din ţară pentru modificarea O.G.
39/2005 şi Legii 328/2006, printr-o insistenţă susţinută, alături de
colegii din celelalte partide politice care fac parte din Comisia pentru
cultură, arte şi mijloace de informare în masă, am reuşit să convingem
parlamentarii de importanţa acestor instituţii de cultură şi de
gestionarea corespunzătoare a acestora de către Primăriile locale. În
judeţul Maramureş, ne vom putea bucura din nou de cinematografele
din Şomcuta Mare, „Dacia” şi
„Muncitoresc”

„Minerul”

din Baia Mare,

şi „Unirea” din Sighet şi „Minerul” din Baia Sprie.

De curând, am propus Proiectul de Lege privind declararea
comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir, de asemenea
adoptată de plenul Camerei Deputaţilor.
În aceeaşi şedinţă a avut loc şi dezbaterea propunerii mele
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.116/2002,
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, un proiect în
care cred şi îl consider de o utilitate majoră, sperând ca în prima
sesiune a noului Parlament să fie reluată în discuţie.

Nu voi detaila restul propunerilor legislative care cuprind şi
semnătura mea, mă voi rezuma să le enumăr, fiind accesibile celor
interesaţi
pe
site-ul
Camerei
Deputaţilor,
www.cdep.ro
(http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=33&cam=2&leg=2
004)
Întrebările şi interpelările pe care le-am adresat Guvernului au
avut ca obiect cazuri grave de abuzuri, indolenţă faţă de problemele
mediului înconjurător (poluarea cu plumb), cazuri sociale precum
recalcularea pensiilor, fenomenul emigraţiei românilor, problema
trecerii clasei pregătitoare de la învăţământul preşcolar la cel primar
sau aplicarea corectă a Programului PKU la nivel naţional (PKU –
Fenilcetonuria, o boală genetică rară ce constă în incapacitatea
organismului de a metaboliza complet proteinele, cu efect degenerativ
asupra sistemului nervos până la stadiul de autism).
Moţiunile semnate sunt: ”Salvaţi şcoala românească”, ”În locul
respectului, dispreţ şi umilinţă” şi ”Copiii din România mor de
rujeola datorita guvernului iresponsabil”.

Al vostru deputat PRM de Maramureş,
Angela BUCIU

