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ACTIVITATE PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE



ACTIVITATE PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE
În : în mandatul care a început în 21 decembrie 2016 și se încheie în 20 decembrie 2020:sumar

- am luat cuvântul în plen de 75 ori, 

- am inițiat 95 de proiecte de lege dintre care 40 sunt legi în vigoare și 42 se află pe circuitul de legiferare, 

- am interpelat Guvernul de 34 ori, am avut 17 declarații politice. 

Am activat, în paralel, în două comisii permanente:

- Comisia pentru industrii și servicii și 

- Comisia pentru afaceri europene. 

Am avut ceva activitate și în grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

Am activat la biroul parlamentar din sediul PSD Brașov (Gheorghe Barițiu 1) dar am deschis și activat, pe rând, 

în 3 birouri parlamentare din județ: Bran, Codlea și Râșnov. 

În plus, am organizat zeci de evenimente locale pe tema legilor si finantarilor. Dincolo de contribuțiile 

evidențiate în acest Raport, aș mai puncta prima dezbatere în care m-am implicat ca deputat, desfășurată în 10 

februarie 2017 la primăria Zărnești, pe tema fondurilor pentru fermieri și întreprinzători, apoi  pe care am 

organizat-o în aprilie 2017 la  pe tema , Camera de Comerț și Industrie Brașov modificării legii uceniciei vizita de 

informare la Zărnești pentru jurnaliștii economici naționali pe tema top 10 proiecte europene implementate în 

județul Brașov,  pe care am găzduit-o la biroul parlamentar din Bran pe tema legii meșteșugarilor (dezbaterea o 

lege a mestesugarilor traditionali a fost adoptată in iunie 2020 dar încă nepromulgată). 

Părerea mea? Statisticile nu sunt neapărat cel mai bun indicator al performanței parlamentare. Dar, da, ele pot fi 

un indicator când tind spre zero sau când, în spatele cifrelor, descoperim  multă formă fără fond. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=178&cam=2&leg=2016
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=roxanaminzatubrasov&set=a.1567678799955905
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=roxanaminzatubrasov&set=a.1567678799955905
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/1653033914753726
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/photos/a.1415963795127407/1649791978411253
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2887751764615262
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2887751764615262
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/videos/1859769764080139
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18527
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18527


LEGE SI FONDURI 
PENTRU CONSTRUIRE 
SPITAL REGIONAL 
LA BRASOV

Am inițiat și adoptat în timp 

record prin care Legea 32/2018  

11,45 ha teren au fost transferate 

pentru construirea viitorului 

spital regional din Brașov

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16655


În 2017 am scris la  și am obținut suport pentru acesta ( ), am proiectul de lege vezi explicații
susținut legea în comisiile din Senat și Camera Deputaților –  dar și în plenul detalii
Camerei Deputaților, în 19 decembrie 2017, la . Am făcut lobby pentru ca votul final
Ministerul Sănătății să aprobe numărul de paturi și specialitățile medicale pentru noul 
spital iar Ordinul a fost emis în 1 noiembrie 2018 - detalii  și . În 19 februarie 2019, aici aici
BERD, Ministerul Sănătății și Primăria Brașov semnau acordul pentru finanțarea și livrarea 
asistenței tehnice pentru Spitalul de la Brașov. Am colaborat cu BERD (mulțumesc, Venera 
Vlad) care elaborează documentațiile tehnice și economice pentru Spital, atât ca  deputat
de Brașov cât și ca , pentru finanțarea cu fonduri UE  a ministru al fondurilor europene
spitalului, prin viitorul Program Operațional Sănătate 2021-2027. În martie 2020 am 
interpelat Guvernul pentru a mă asigura că nu ratăm finanțarea cu fonduri europene a 
noului spital. În 15 iunie 2020 am fost prima care a propus finanțarea Spitalului prin Planul 
pentru Reziliență, soluție care a fost adoptată, până la urmă, de Guvern și pe care se 
lucrează acum. Regret, desigur, cele 8 luni de întârziere cauzate de schimbarea partidelor 
de guvernare (du-te vino cu ordinul MS de arondare a județelor la viitorul spital regional, 
pe scurt, aici: , , ). Proiectul este, azi, 5 noiembrie 2019 18 noiembrie 2019 16 iunie 2019
avansat, pentru că a existat colaborare transpartinică dar și pentru că am obținut suportul 
PSD pentru fiecare etapă parcursă.

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16655
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3693696790687418
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/1876889042368211
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.lista?cam=&com=0&leg=2016&topic1=0&topic2=0&topic3=0&topic4=0&topic5=0&nrp=&anp=&idv=6467&sir=&sep=and&ts=0&dat1=21-12-2016&dat2=24-11-2020&ord=0&pag=20&idl=1&pags=41
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2377274892329621
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2377220932335017
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3046998338690603
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2827101150680324
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=59756&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=59756&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16655
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16655
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3044235885633515
https://brasovmetropolitan.ro/2019/11/ordinul-ministrului-sanatatii-privind-spitalul-regional-brasov-retras-din-dezbatere-publica-premierul-ludovic-orban-a-explicat-de-ce-s-a-luat-aceasta-decizie/?fbclid=IwAR3qzelhWiZ4MXSv0wyPBQaHv8OoisqdR3mJQXwgjAyhp-aBC6TSKrGwWEk
https://newsbv.ro/2020/07/16/video-ministrul-sanatatii-a-anuntat-arondarea-judetelor-la-spitalul-regional-brasov/


AEROPORT 
BRAȘOV

Fonduri de la bugetul 

de stat și fonduri 

europene pentru 

finanțarea lucrărilor 

la aeroportul 

internațional Brașov 

Ghimbav



AEROPORT BRAȘOV

În 13 februarie 2019 am obținut prima alocare financiară post-decembristă de la bugetul de stat (23 

milioane RON) pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav. Am depus 

efectiv amendamentele din  împreună cu deputata legea 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019

UDMR Izabela Ambrus. Am susținut personal amendamentele în  și am ședința comisiei pentru buget

reușit  A fost o onoare  amendamentul prin adoptarea acestuia. să susțin în plenul Camerei Deputaților

care ofeream, pentru prima dată după 1990, acest suport financiar pentru investiția cheie a Brașovului. 

Obiectivul major a fost obținerea de fonduri europene pentru . Pentru asta, în februarie 2018 aeroport

am lucrat la  în numele autorităților și parlamentarilor din Brașov cu care am mers și am cerut memoriul

sprijin ministrului transporturilor. În mai 2018  cu am obținut o întrevedere pentru delegația Brașovului

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu.  În decembrie 2018 am interpelat miniștrii

de resort propunând finanțarea prin POIM a aeroportului. Ca ministru al fondurilor europene am 

obținut acordul DG Regio pentru începerea pregătirii aplicației pentru finanțare UE și am obținut 

asistența BEI – divizia Jaspers pentru proiect – .  detalii Am sumarizat aici ce am făcut pentru proiectul 

AIBG în cele 4 luni cât am fost ministru. După începerea guvernării liberale, am susținut proiectul prin 

interpelări adresate  precum și . Am încredere Ministrului Fondurilor Europene Consiliului Concurenței

că  a actualului ministru se va adeveri și că va decide să ajute promisiunea din 14 noiembrie 2020

proiectul aeroportului să obțină finanțare UE. Mai bine mai târziu decât niciodată.

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17640
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2540787579311684
https://transilvania365.ro/s-a-batut-in-cuie-guvernul-va-aloca-23-de-milioane-de-lei-pentru-aeroportul-brasov/?fbclid=IwAR0jIam_4dZv221xoptUlCk-Galjpod5MBJ_hNwM0U84gP3tcUXSCKnp310
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2545231668867275
https://www.roxanaminzatu.ro/brasov/echipa-ministerului-fondurilor-europene-in-vizita-la-aeroportul-brasov.html
https://www.roxanaminzatu.ro/finantari/memoriu-includerea-proiectului-privind-constructia-aeroportului-international-brasov-ghimbav.html
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2108055642584882
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=55910&idl=1
https://www.roxanaminzatu.ro/brasov/aeroportul-brasov-pasi-spre-finantarea-europeana-iulie-2019-noiembrie-2019.html?fbclid=IwAR2IhsuBsYVBEw_Ic8ZZiJYjIBKyfeo_JKP61XyUACEXqD7d0ZfAA18lL4c%20%20https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3000671419989962
https://www.roxanaminzatu.ro/brasov/aeroportul-brasov-pasi-spre-finantarea-europeana-iulie-2019-noiembrie-2019.html?fbclid=IwAR2IhsuBsYVBEw_Ic8ZZiJYjIBKyfeo_JKP61XyUACEXqD7d0ZfAA18lL4c%20%20https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3000671419989962
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60818&idl=1
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3711333558923741
https://www.bursa.ro/marcel-bolos-brasovul-este-fruntas-la-accesarea-de-fonduri-europene-pentru-echipamente-medicale-in-aceasta-perioada-46033147


ACCES LA EDUCAȚIE
PENTRU TOȚI  

ELEVII

Am inițiat și adoptat legea 

109/2020 care prevede dotări 

pentru acces la componenta 

de educație digitală pentru 

toți elevii și pentru toți 

profesorii.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227627
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227627


Am elaborat și depus  în martie 2020, alături de Consiliul Național al proiectul de lege

Elevilor, proiectul fiind . Subliniez că în expunerea de motive cerut și de sindicate și părinți

a legii, datată 24 martie, indicam variante de finanțare pentru dotarea copiilor cu 

echipamente digitale. 

Am susținut proiectul în toate  , l-am susținut și comisiile parlamentare în plenul Camerei 

Deputaților în 20 mai 2020, iar în 23 iunie 2020 acesta a primit votul final în Senatul 

României. În prezent, societatea civilă cere viitorului Guvern implementarea acestei legi 

sistemice pentru a asigura accesul egal al tuturor elevilor la educație.

În aprilie 2020 am propus soluții prin interpelările adresate  și ministrei educației

ministrului fondurilor europene.

În plus, pentru că e nevoie și de soluții rapide, concrete, am fost printre promotorii Primei 

tablete educaționale românești lansată oficial am donat,  în mai 2020, și chiar  astfel de 

tablete unor copii din comuna Vulcan.

ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU TOȚI ELEVII

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18447
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.dcnews.ro%2Felevii-parintii-si-sindicatele-din-invatamant-apel-urgent-catre-parlament_738616.html%3Ffbclid%3DIwAR3CPDxM-EkbnwZYv35207ejI2Hj1fy3gfxnAfuB-Ddy3xwM4FlO49H57Ls&h=AT34MMg3I-7q5XFDV2f7a9emmI_TPEYxfSbC9TImN_YV_nSUGGdIS9XG-Gm5HrPQBXtcKwrLmaBvymY0ZHHM1eV7ecMf4QPflUF2ssX2ZFslZHHhO8-MDRL9_9Nla4kqmVKa9u4QvvnzUgvOekKqfsE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0B1qsKjnqHhdIpI-mE61h_r50Bmb_IVMIdkZG-l2PCQyTwW9VZnwmG5GwQaG4Nv6m4cSjlMBoP6gpIqR99jo4hxNeOw2fG5_622_HBRd5phhTDaS1epXxCju_HYFvhL4zmj1QuGKvdP_jFsAS8TNsJ8xsEutr4VMamXgNcRpEauei04otJ8uCSsSjJvSrm1bDcPSIZXpRmECneuwBP23XsDA
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3481000058623760
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/videos/914981748960946/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8157&idm=12&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8157&idm=12&idl=1
https://www.romaniacurata.ro/masurile-sar-pentru-programul-de-guvernare-pentru-o-educatie-accesibila-calitativa-mai-bine-guvernata/
https://www.romaniacurata.ro/masurile-sar-pentru-programul-de-guvernare-pentru-o-educatie-accesibila-calitativa-mai-bine-guvernata/
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=59891&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=59974&idl=1
http://www.tabletaeducationala.ro/
http://www.tabletaeducationala.ro/
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3490829474307485
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3652194558170975


ITI MICROREGIUNEA 
ȚARA FĂGĂRAȘULUI



ITI Microregiunea Țara Făgărașului în 

Programul Național Pilot de Descentralizare

În 20 septembrie 2019 organizam la Brașov, ca ministru al fondurilor europene, prima dezbatere prin care îmi arătam 

suportul pentru implementarea ITI în mai multe teritorii, pe o scară mai largă, nu doar Delta Dunării și Valea Jiului. A urmat 

o dezbatere similară la  Acest deziderat se regăsește și în  prin care am predat mandatul de ministru.Botoșani. scrisoarea

În iunie 2020, am obținut întoarcerea din plen a unui  care prevedea ITI doar pentru munții Apuseni, am proiect de lege

refăcut și susținut în comisia de buget un amendament prin care și Țara Făgărașului și Țara de Sus vor beneficia de 

finanțare prin mecanismul ITI.  votarea legii cu aceste amendamente.  Am În 10 iunie susțineam în plenul deputaților

detaliat momentul și .aici

Pentru că proiectul de lege inițial a fost declarat neconstituțional, pe alte articole, în iulie 2020, am inclus aceleași 

amendamente în  care viza mai multe măsuri în domeniul fondurilor europene, devenit legea alt proiect de lege

176/2020. Pentru aplicarea acestei legi de către Guvern, în 30 septembrie 2020 am interpelat Ministerul Fondurilor 

Europene pentru a cere includerea teritoriilor în Acordul de Parteneriat și în programele operaționale 2021-2027.

Acum este, încă, momentul în care putem reduce parțial decalajul dintre zone dezvoltare și zone rămase în urmă, putem, 

prin ITI, atrage fonduri europene substanțiale pentru un areal extins în jurul munților Făgăraș – acest patrimoniu natural 

unic la nivel european.

https://mfe.gov.ro/ministrul-roxana-minzatu-a-lansat-la-brasov-seria-de-dezbateri-dezvoltare-zonala-cu-fonduri-europene/
https://mfe.gov.ro/ministrul-fondurilor-europene-roxana-minzatu-la-botosani-pentru-evenimentul-mfe-dezvoltare-zonala-prin-fonduri-europene/
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3040464312677339
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18377
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8164&idm=16&idl=1
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3583884938335271
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18652
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61024&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=61024&idl=1


ÎMBUNĂTĂȚIREA LEGII PENTRU 
ADOPȚII INTERNE



Am contribuit, prin amendamente și dezbateri, la legea 268/2020 
care aduce îmbunătățiri majore pentru adopția internă.

Guvernul PSD a inițiat în septembrie 2018  foarte bun pentru a simplifica și un proiect de lege

stimula adopția internă. Pornind de la dezbateri din Brașov m-am implicat și eu, depunând și 

susținând la Senat  În 5 decembrie 2018, proiectul ajunge amendamentele rezultate din dezbateri.

la Camera Deputaților unde  Am organizat întâlniri cu ministrul am depus noi amendamente.

muncii și cu președinta ANPDCA dar și cu liderii politici pentru a avansa legea. Am transmis mesaje 

politice în plen. Legea a stagnat, mai ales din cauza dezacordurilor privind unele articole sensibile, 

la care s-a renunțat. Am reușit, cu sprijinul liderului grupului PSD și acordul celorlalți lideri, să 

aducem legea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, în luna octombrie 2020. Iar legea a primit vot 

final în unanimitate în 3 noiembrie 2020 –  și câteva vedeți intervenția mea în plen explicații.

În prezent, monitorizez aplicarea legii de către , adică apariția hotărârii de guvern care ANPDCA

stabilește detaliile pentru unele din noutățile introduse prin legea 268/2020.

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17574
https://www.roxanaminzatu.ro/blog/o-lege-mai-buna-a-adoptiilor-sansa-de-a-face-bine-impreuna.html
https://www.roxanaminzatu.ro/deputat-psd/proiectul-de-lege-vizand-modificarea-legii-existente-a-adoptiei-se-afla-in-camera-decizionala-adica-camera-deputatilor-din-5-decembrie-2018.html
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2578878618835913
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2578878618835913
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/4024380797619014
https://www.roxanaminzatu.ro/comunicate-de-presa/imbunatatirea-legii-adoptiei-a-fost-votata-in-unanimitate-de-parlament-scurtarea-si-facilitarea-drumului-de-la-copil-abandonat-la-copil-ocrotit-in-familie.html
http://andpdca.gov.ro/w/


promisiunea cu care am candidat în 2016 a devenit realitate

StartUpNation 
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I-am spus Start Up Nation încă din octombrie 2016, când încă nu se numea așa în oferta electorală a 

PSD. Este unul dintre motivele și argumentele candidaturii mele din 2016 la Camera Deputaților, 

având în vedere experiența mea profesională anterioară cu sprijinirea afacerilor debutante.

 , în aprilie 2017, în plenul Camerei aprobarea  care e baza legală a SUN. În Am susținut legii 112/2017

2017 am organizat o campanie amplă de informare pentru că mi-am dorit ca mulți brașoveni să 

beneficieze de grantul pentru lansarea afacerii mult visate: v-am invitat la sesiuni de informare în 

Brașov Râșnov Codlea Vama Buzăului Rezultatele primei ediții, în , în , în , și nu numai.  au fost 

încurajatoare.  de patru ori Ministerul pentru Mediul de Afaceri doar pe tema acestui Am interpelat

SUN. După aprobarea proiectelor, în ianuarie 2018, am organizat o nouă    cu reuniune la Brașov

beneficiarii SUN, pentru a vedea ce probleme sunt, cu decidenții de la masă. Am transmis mesaje 

politice  pentru a susține programul. Am   și  în plenul Camerei Deputaților comunicat mult cu presa

despre acest program în care cred!

În 11 decembrie 2019, după ce PNL preia guvernarea și blochează programul,  am participat la 

lansarea proiectului de lege Legea 218/2020 pentru ediția 3 SUN, la care sunt coinițiator.  este, din 

octombrie 2020, în vigoare, însă nu este aplicată! 

Câteva explicații despre implicarea mea în concretizarea acestui program găsiți și în acest video.

https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/photos/a.1415963795127407/1433926696664450
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=7775&idm=9&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16247
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/videos/1676880565702394
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/1683245625065888
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/1710894205634363
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/1684207958302988
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2450966078293835
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=178&cam=2&leg=2016&pag=3
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/videos/1972570989466682
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/videos/1972635162793598
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/videos/1972708922786222
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2452944148096028
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/photos/a.1415963795127407/1599804463410005
http://www.radiomures.ro/stiri/brasovenii-incurajati-sa-se-inscrie-in-programul-start-up-nation.html?fbclid=IwAR3rlfs9Ropwuj8DuI8Z-P6SfDbQSZbJmizuN6ZXMXqrfLyIZX6zADL0s9Y
https://www.mytex.ro/stiri/177-politic/558870-brasov-parlamentarul-roxana-minzatu-sustine-ca-programul-start-up-nation-decurge-conform-calendarului-de-implementare.html?fbclid=IwAR2MI58Bsm6gnnK31xjX8KJ8OrTITrF-Wc4AZ8ntQW2Wqy-CmB2upFUwjes
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/12/11/start-up-nation-editia-a-iii-a-punctaj-suplimentar-pentru-inovare-si-aportul-la-capitalul-social--418399?fbclid=IwAR0rPknxmQDfyqWL__vRj1O-N8CsOyx0xBlTmvA89f5_6oPqqQ5B6NHdhdU
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/12/11/start-up-nation-editia-a-iii-a-punctaj-suplimentar-pentru-inovare-si-aportul-la-capitalul-social--418399?fbclid=IwAR0rPknxmQDfyqWL__vRj1O-N8CsOyx0xBlTmvA89f5_6oPqqQ5B6NHdhdU
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18551
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3736748819715548


La muncă egală, plată egală – și în proiectele europene! 

Amendament în legea 80/2017

La început de 2017, numeroase persoane angajate în implementarea de 

proiecte cu finanțare nerambursabilă, în mod special personal din 

învățământ, mi-au solicitat să corectăm nedreptatea unei prevederi din 

OUG 80/2016 care se afla , în Parlament. Era în curs de aprobare, prin lege

vorba despre art. 6 al Ordonanței care prevedea că personalul bugetar 

contractual care implementează proiecte europene nu poate fi plătit la 

tarifele prevăzute în ghidurile programelor de finanţare, ci trebuie 

remunerat la nivelul salariului lor de bază din instituția de stat în care 

activau. 

Prevederea era discriminatorie, deoarece, pentru aceeaşi muncă în 

implementarea de proiecte europene, angajaţii ONG-urilor sau a oricăror 

alte entităţi private implicate în proiecte (care, uzual, se derulează în 

consorții, în parteneriat), urmaru să primească un salariu mai mare decât 

angajaţii care implementau, în aceleași proiecte, aceleași activități, dar 

pentru instituții de stat.

Inițial, amendamentul meu a fost respins în comisii, cu toate că am dat 

numeroase  despre nedreptatea acestui articol 6. Dar am reușit mesaje să 

susțin în plenul Camerei Deputaților amendamentul și să obțin votul 

majorității pentru ca, într-un final, legea promulgată - 80/2017 - să ofere 

tuturor șansa de a fi plătiți la fel pentru aceeași muncă.

Un video cu explicații pe acest subiect poate fi urmărit .aici

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16170
https://www.youtube.com/watch?v=KhpekRJsNtk
https://www.youtube.com/watch?v=RO65pKEMKzY
https://www.youtube.com/watch?v=RO65pKEMKzY
http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=13191&fbclid=IwAR1xOqJi6XB_RY2IEUlwvDPLkehc6WffUoX66witRIb_K6Pm1hs-Nh8FgBM
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3820162734707489


Măsuri în sprijinul sectorului Construcții 
Legea 350/2018

OUG 114/2019



Măsuri în sprijinul sectorului Construcții 
Legea 350/2018, OUG 114/2019

Ma bucur ca in acest mandat de deputat  cu patronatele din construcții. am lucrat îndeaproape

Mulțumesc pentru parteneriat , cu care am început să Federației Patronatelor Societăților din Construcții

lucrez în debutul lui 2018. La solicitarea acestora, am inițiat , exact așa cum l-au scris: un proiect de lege

pentru o zi care celebrează meseria și excelența constructorului român – 14 septembrie. Știam câte ironii 

vor fi pentru această lege dar am susținut-o în fiecare comisie dar și în  cu plenul Camerei Deputaților

mult drag! Și invit pe toți cei care au această apreciere asupra legii 350/2018 să discute mai multe cu 

adevărații inițiatori de la FPSC – poate vor înțelege mai multe despre nevoia de recunoaștere și prestigiu 

pe care o reclamă breasla constructorilor. 

Mai important, ca urmare a  în decembrie 2018, s-a Acordului semnat între FPSC și Guvernul PSD

introdus, de la 1 ianuarie 2019, prin OUG 114/2019, salariul minim pe sector la un nivel de 3000 lei 

concomitent cu o reducere drastică a taxelor salariale, astfel încât salariul minim net lunar să depășească 

echivalentul în lei a 500 euro. Creșterea salariului minim în construcții fost o măsură recunoscută de 

sector ca fiind extraordinar de benefică și care a dus la creșterea sectorului construcțiilor. In iunie 2020, 

Eurostat transmitea că ”sectorul de construcții din România a avut cea mai mare creștere anuală din UE”.

https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2440835015973608
https://federatiaconstructorilor.ro/
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17376
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2415039248553185
https://federatiaconstructorilor.ro/ziua-nationala-a-constructorului/istoric
https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/acord-pentru-dezvoltarea-domeniului-constructiilor
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Feveniment%2Fconstructorul-cristian-erbasu-vorbeste-despre-oug-114-cu-noile-facilitati-fiscale-un-zidar-bun-trebuie-sa-castige-1-000-euro-vrem-sa-aducem-50-000-de-romani-de-afara-17908540%3Ffbclid%3DIwAR3oSjt00nFaUo9PVWvvfof5PgONyCmZMRsTPXYQtE_Q3f1Qd5-FzaO10MM&h=AT12cERG9WcAOUSI_ZkEoPmboBLQLMvZlw1fui9N-stcKaWQX07DOja2P2neVIkaxwGy1Libnrm89GcLSsZ4iFBFeFZjGZh2OFqJbII5Cy2yKPDM34_x47s7PbZQJQHTDRbjCJGD3FY_c4bf0pz6jTw5&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0KvgCUSP3WcJ_32Qnd37dNNAN8ZNYnroPX8SNN2-o-Oj9pIYn_mBzJDdxIhR6n5YoRhgPxJx_BQvLVhZ5oGGucx2Z5qQmROk5KiAUUxsETx_Qh431YNDl96azvej-Q7lZDkaF6729t_s-OpgoDLT6gQH_HdRAUZeaCCPVpAUOGx76lpVI_eQ2KM7qTvaCbUBciKzZ4bH79oJHgWxZLUubTYg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Feveniment%2Fconstructorul-cristian-erbasu-vorbeste-despre-oug-114-cu-noile-facilitati-fiscale-un-zidar-bun-trebuie-sa-castige-1-000-euro-vrem-sa-aducem-50-000-de-romani-de-afara-17908540%3Ffbclid%3DIwAR3oSjt00nFaUo9PVWvvfof5PgONyCmZMRsTPXYQtE_Q3f1Qd5-FzaO10MM&h=AT12cERG9WcAOUSI_ZkEoPmboBLQLMvZlw1fui9N-stcKaWQX07DOja2P2neVIkaxwGy1Libnrm89GcLSsZ4iFBFeFZjGZh2OFqJbII5Cy2yKPDM34_x47s7PbZQJQHTDRbjCJGD3FY_c4bf0pz6jTw5&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0KvgCUSP3WcJ_32Qnd37dNNAN8ZNYnroPX8SNN2-o-Oj9pIYn_mBzJDdxIhR6n5YoRhgPxJx_BQvLVhZ5oGGucx2Z5qQmROk5KiAUUxsETx_Qh431YNDl96azvej-Q7lZDkaF6729t_s-OpgoDLT6gQH_HdRAUZeaCCPVpAUOGx76lpVI_eQ2KM7qTvaCbUBciKzZ4bH79oJHgWxZLUubTYg
https://www.digi24.ro/stiri/economie/eurostat-sectorul-de-constructii-din-romania-a-avut-cea-mai-mare-crestere-anuala-din-ue-in-aprilie-1324762?__grsc=cookieIsUndef0&__grts=53601096&__grua=4853ba0b18950b426d4c3572e2139b70&__grrn=1


ÎN NUMELE ROMÂNIEI: Prezidarea reuniunii Consiliului 
Afaceri Generale de la Luxembourg, 
d in  25  iun ie  2019 ,  în  cadru l 
mandatului României de Președinte 
al Consiliului UE, a fost un moment 
simbolic dar a fost o imensă onoare. 
Sunt recunoscătoare că, în mandatul 
meu scurt de ministru al fondurilor 
europene, am avut posibilitatea de a 
contribui în reprezentarea țării mele 
în legiferarea pe plan european cu 
privire la  și Politica de Coeziune
fondur i le  UE aferente  pentru 
perioada 2021-2027. Intervențiile 
mele de la Luxembourg pot fi 
vizionate  și . Am rămas aici aici
datoare echipei de la Ministerul 
Fondur i lor  Europene ș i  de la 
Reprezentanța României la UE pentru 
cum m-au ajutat să intru rapid în rol, 
la doar două săptămâni după ce îmi 
preluasem mandatul de ministru.

Un video pe acest subiect poate fi 
urmărit și .aici

Președinte al Consiliul Afaceri Generale 
de la Luxembourg, pe finalul 

Președinției române la Consiliul UE 

https://www.facebook.com/MinisterulFondurilorEuropene/photos/a.222589578290355/448373455711965/
https://www.facebook.com/MinisterulFondurilorEuropene/photos/a.222589578290355/448373455711965/
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2773008289422944
https://www.youtube.com/watch?v=foWgab0_34M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3iFs7TV7hr5OvD0tV48J_2hI59Mq7O8mVRp2QW-FRMnmuEBa7voRYivrA
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2774230432634063
https://www.roxanaminzatu.ro/deputat-psd/raport-de-mandat-2016-2020-partea-1.html


INIȚIATIVE CHEIE CA 
MINISTRU AL FONDURILOR EUROPENE

Mandatul meu ca ministru al fondurilor europene a fost unul scurt (10 iunie – 4 

noiembrie 2019). Raportul de activitate și scrisoarea de predare a mandatului 

pot fi consultate  și .aici aici

Două inițiative  referitoare la folosirea banilor europeni cheie din exercițiul 

2021-2027 și care vor însemna mult pentru dezvoltarea României au fost 

lansate în mandatul meu și au fost preluate de actuala Guvernare: 

- Descentralizarea fondurilor europene prin crearea a opt 

programe operaționale regionale

- Crearea unui Program Operațional dedicat Sănătății

Am lansat în spațiul public pentru prima dată cele două teme în interviul din 

Revista Capital care poate fi citit  Reacțiile au fost imediate și pozitive, așa aici.

cum a rezultat din scrisori ale structurilor asociative precum UNCJR sau 

AMCOR.

- Finanțarea sportului cu fonduri europene – detalii  și .aici aici

Ulterior, în 2020, ca deputat, am susținut și prin  finanțarea interpelări

incluziunii sociale prin sport dar și prevenția în sănătate prin sport – explic în 

acest video.

Și mă bucur că acest domeniu , începând cu programele începe să fie eligibil

operaționale regionale. Guvernul trebuie să asculte vocea reprezentanților 

sportului românesc și să îi includă, explicit, și în Programul Operațional 

Sănătate și Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială.

https://www.roxanaminzatu.ro/ministrul-fondurilor-europene/implementarea-fondurilor-europene-bilant-ianuarie-2017-octombrie-2020.html
https://www.roxanaminzatu.ro/brasov/aeroportul-brasov-pasi-spre-finantarea-europeana-iulie-2019-noiembrie-2019.html
https://www.capital.ro/interviu-roxana-minzatu-ministrul-fondurilor-europene-lucratorul-cu-fonduri-europene-este-un-privilegiat-si-totodata-un-incercat.html
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2903384809718624
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2954108294646275
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60414&idl=1
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3560573933999705
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3664652500258514


Comunicare mai prietenoasă a 
statisticilor despre fonduri și 

proiecte europene

Ca ministru al fondurilor europene mi-am dorit să comunicăm mai clar despre finanțările europene. Am 

introdus, în septembrie 2019, harta proiectelor europene www.mfe.gov.ro, disponibilă pe  – home page - așa 

încât utilizatorii / cetățenii să poată descărca, pentru orice județ, o listă la zi a proiectelor în derulare (cu 

detalii despre acestea, inclusiv, sume și stadiul). Evident, un astfel de instrument tip HARTA  a generat și 

apetitul presei pentru topuri, dar nu acesta a fost scopul. Ne-am dorit să dăm o informație de proximitate, 

adică aceea de a permite contribuabilului să afle ce proiecte se derulează în zona lui /ei.

De asemenea, în august 2019, am lansat public noi instrumente de comunicare despre start-up-urile lansate 

cu granturi din fonduri europene – iată cum am comunicat.

https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2901153483275090
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2901153483275090
http://www.mfe.gov.ro
https://mfe.gov.ro/peste-8-700-start-up-uri-au-fost-infiintate-din-fonduri-europene-2014-2020/
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STOP 
VIOLENTEI

LEGE ȘI FONDURI UE ÎMPOTRIVA 
 DOMESTICEVIOLENȚEI



STOP 
VIOLENTEI

Am încercat să fiu o voce în Parlamentul României pentru includerea în 

lege a măsurilor de apărare a victimelor violenței domestice, a 

instrumentelor necesare diminuării acestui fenomen pe care îl tolerăm, 

încă. În 2018 Parlamentul a reușit să dea  legea 174/2018, o lege bună

care include Ordinul de Protecție Provizoriu, printre altele.

În noiembrie 2017, la solicitarea Asociației Pas Alternativ, am organizat 

evenimentul Connected în sprijinul lansării, la Brașov, a unui Program 

de interventie multidisciplinara in violenta domestica. Aflați  detalii aici

despre această inițiativă. Ca deputat, am transmis mesaje politice în 

plenul Camerei Deputaților.

Ca ministru al fondurilor europene am sprijinit implementarea 

proiectului național VENUS, finanțat cu 11 milioane euro, fonduri UE 

POCU. Prin acest proiect Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse 

crea, în premieră, câte o locuință protejată în fiecare județ, pentru 

victimele nevoite să plece de la domiciliu din cauza agresorului.

În 2020  Ministrul Afacerilor Interne despre ce face cu am interpelat

brățările electronice pentru agresori dar  arată că răspunsul primit

rămâne în sarcina viitoruui parlament să voteze legea mult așteptată.

Mai pe larg despre combaterea violenței domestice –  și aici aici.

LEGE ȘI FONDURI UE ÎMPOTRIVA 
VIOLENȚEI DOMESTICE

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr233_18.pdf?fbclid=IwAR3v_oS14oBB4gmfFXCIkRfSjxntH5PBPoHB8lNS1Xp4LnciBCimN_50n9g
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/1881069758616806
https://www.roxanaminzatu.ro/brasov/brasovul-unit-impotriva-violentei-in-familie.html?fbclid=IwAR2oItG04eZ73hXuakRILFqeW7TBWz4rQSzJ5jTBkeedTMsyfqJDuwoRrt0
https://www.youtube.com/watch?v=4kWHs7VLd5o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1IwCerWDiHeZv2KhQDbP8gOU_kBipfQ6-FLvqzn6akeyRA9GCN5ThUOkI
https://www.youtube.com/watch?v=4kWHs7VLd5o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1IwCerWDiHeZv2KhQDbP8gOU_kBipfQ6-FLvqzn6akeyRA9GCN5ThUOkI
https://www.roxanaminzatu.ro/finantari/smartcity-dar-inainte-de-orice-humancity.html
https://www.roxanaminzatu.ro/finantari/smartcity-dar-inainte-de-orice-humancity.html
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3028975167159587
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3028975167159587
http://cdep.ro/interpel/2020/i11093A.pdf?fbclid=IwAR2sTH6A6lD-Ha3t5RWuLTHmpuIm044VwvaSLmks4wgaYs2ZEXBgYtVRcqs
http://cdep.ro/interpel/2020/r11093A.pdf?fbclid=IwAR1VdizSfHuBb9X2-2_MjtTFjnDHISWqZkb4JmSsitJTSufKTefFW9Wehkg
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3132497200140716
https://www.roxanaminzatu.ro/blog/combaterea-violentei-domestice-legi-proiecte-finantari.html


ORA DE EDUCAȚIE PENTRU 
SĂNĂTATE ÎN ȘCOALĂ



de la dezbaterea publică organizată cu Happy 

Moms la Brașov până la legea 38/2019

În 2017 am primit în audiență o persoană specială din partea Asociației Happy Moms prin care mi se cerea 

să susțin introducerii orei de educație pentru nutriție în școală. Următorul pas a fost să organizez o 

dezbatere amplă cu toți factorii interesați de tema predării educației pentru sănătate. Am organizat 

dezbaterea la Brașov în 27 mai 2017 - detalii . aici

Ulterior am scris Ministerelor responsabile – educație, sport, sănătate, propunând soluțiile desprinse din 

dezbatere și cerând ajutorul pentru a adapta programa, pentru a forma dascăli. 

Am coinițiat două proiecte de lege în acest sens dar, în final, după multiple dezbateri, soluția parțială se 

regăsește în , inițiată de deputata Cristina Iurișniți, desore care am comunicat legea 38/2019 aici.

Am  pe această temă dar  pentru a cere comunicat cu presa am luat cuvântul și în plenul Camerei Deputaților

sprijinul decidenților.

Găsiți  un video cu explicații complete despre contribuția mea pe acest subiect.aici

https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/1693922340664883
https://lege5.ro/Gratuit/gmytmnzvgi2q/legea-nr-38-2019-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011
http://www.coronapress.ro/articol/50140?fbclid=IwAR15wUXsRTRoaZkzunRDm6TPS2eqN3qG6HIoCo-_-ZXwgWzdk_vUyGLQVFg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cdep.ro%2Frelatii_publice%2Fsite2015.text_presa%3Fpid%3D13662%26fbclid%3DIwAR1qsvruLSkVF_1kHGcDk5hblfVCyWNOstaiqsJuvUa0gXp_HjXubSCoSMo&h=AT3cS07X5XBhVpBLWDeFW-fud5BZ4xVOWnt5ocTGRnWKkSUtbRV-tcmNtGwerPOdTw7AHVCQ0w6613kNFQSHSitBkcF9PXS7EeE2gt2QS_jzCJ22v9BSIgrD8N0CINXkVsDuMpTW-NKtFyd2SS4v6dg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1QtTy387TABVQaCHQk-RgRoLpY5YotDyt5kaMe53ly8fJlE2wZGJi_8UwkvpcZc92BZe1CbppiYauIvjB9bUg_9synqk6vZtcgeFr3Uxb_AlL_EDK4MJBvnzZefSByhy0IBia_mpphFuu4nfUj2IYZJQKq7nqO1MZDhJ4mLbOsQGGlJLXh9A2t9BpZV3ZLWETISSnWG7bl0R5y-twXDn3BmVflj0k8_yRG
https://www.youtube.com/watch?v=I4Ky9R8FwkI
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3833349676722128


ANTREPRENORIAT FEMININ

CONAF

Un parteneriat 

special cu femeile 

antreprenor din 

România



Un parteneriat special cu femeile antreprenor din România

A fost o bucurie să pot da, ca deputat, o mână de ajutor la lansarea celei mai puternice structuri de 

reprezentare a femeilor antreprenor din România. 

În 9 martie 2018, la Palatul Parlamentului, prin parteneriatul pe care l-am facilitat cu Comisia 

pentru Industrii și Servicii în care am activat  – o voce care, azi, e tot mai puternică și se lansa CONAF

credibilă în mediul de afaceri autohton și european. 

Am rămas alături de CONAF, fiind onorată să le fiu speaker la conferințele Pactul pentru Muncă de 

la ,  și . Cluj București Brașov

Și, desigur, în mai 2019, am fost alături de femeile de afaceri care au deschis CONAF sucursala 

Brașov.

CONAF înseamnă o echipă de femei dedicate, inteligente, puternice, supermuncitoare, care au 

adus și Ziua Iei în Piața Sfatului și culoare orașului.

Succes în continuare, doamnelor!

https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2036652359725211
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2918469468210158
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2960208934036211
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/3623450131045418
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2712196232170817
https://www.facebook.com/roxanaminzatubrasov/posts/2712196232170817


Am inițiat 

programul de 

VIZITE LA 

PARLAMENT 

pe care, alături 

de colegii 

parlamentari 

PSD Brașov, 

l-am oferit 

pentru circa 1000 

de brașoveni.



BRAȘOV

CODLEA

PENSIONARI ZĂRNEȘTI

FĂGĂRAȘ
OFSD

PSD BRAȘOV
COPII 

FĂGĂRAȘ

PREDEAL RUPEA

RUPEA SĂCELE

IMAGINI CU O PARTE DIN GRUPURILE 
CARE NE-AU VIZITAT, MAI JOS:



RAPORT de MANDAT în IMAGINIRAPORT de MANDAT în IMAGINI



RAPORT de MANDAT în IMAGINIRAPORT de MANDAT în IMAGINI



RAPORT de MANDAT în IMAGINIRAPORT de MANDAT în IMAGINI



RAPORT de MANDAT în IMAGINIRAPORT de MANDAT în IMAGINI



RAPORT de MANDAT în IMAGINIRAPORT de MANDAT în IMAGINI


