Adrian GURZĂU
Proiect politic pentru mandatul de deputat PD-L
Proiectul politic pe care il propun in vederea asumarii unui mandat de deputat in
Parlamentul Romaniei tine seama de prioritatile partidului, de strategia sa politica pe
urmatorii 4 ani si de corelarea cu celelalte proiecte ale candidatilor.
In aceasta etapa propun masuri legislative si administrative pe care le consider
oportune după o experienta de 6 luni in Parlamentul Romaniei si de 4 ani in Consiliul
local, dar si de 12 ani în Partidul Democrat.
Propunerile mele au în vedere 4 componente esenţiale:
1. Constituirea unei Comisii parlamentare care va avea ca misiune
redactarea unui proiect de Constitutie
2. Intărirea comunităţii locale pe care o reprezint şi implicit a celorlalte
comunităţi, urmărind cu precadere principiul descentralizării si al
subsidiaritatii
3. Solutionarea unor lacune legislative şi initierea unor proiecte de legi in
domeniul administratiei, cu accent pe cea locala
4. Iniţierea unor legi care să recreeze solidaritatea socială şi naţională.
România are în aceste momente câteva falii puternice în structura sa
socială, element de polarizare a societăţii extrem de grav, la care se
adaugă ruptura dintre ţară şi cele cîteva milioane de români care trăiesc
şi muncesc dincolo de graniţe.

Pe larg
1. Aceasta Comisie va trebui sa cuprinda membri ai Parlamentului si
specialisti. Comisia va lucra pe baza recomandarilor cuprinse in Raportul
final al Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Regimului Politic si
Constitutional (Raportul va face obiectul dezbaerii publice incepand cu luna
octombrie 2008).
2. Proiecte de legi şi proiecte administrative pe care le voi promova pentru
intarirea identitatii comunitare locale:
-

Descentralizarea aparatului de lucru al unor instituţii centrale la Cluj şi în alte
oraşe ale Transilvaniei. Prin aceasta se va realiza un echilibru economic şi de
putere din România, precum şi o decongestionare a actualei capitale care riscă
să se blocheze în următorii ani. Pentru Transilvania şi în primul rând pentru
Cluj ar fi un semnal foarte important că este inclusă în circuitul de interes

-

-

politic major. Avînd în vedere faptul că PD-L aşteaptă un sprijin electoral
important de la ardeleni, un astfel de proiect poate fixa simpatia acetei zone
pentru partidul nostru.
Reorganizarea unor institutii centrale pe baza regiunilor de dezvoltare. Am in
vedere Agentia Romana pentru Investitii Straine care va trebui sa aiba un
sediu la Cluj, datorita volumul mare de investitii straine din judet si mai ales
din orasul Cluj.
Voi actiona pentru ca sediul unei Agentii europene sa fie alocat Romaniei si
sa fie localizata la Cluj. Am in vedere crearea unei Agentii europene pentru
diversitatea lingvistica si culturala. Locul acestei Agentii este in mod natural
la Cluj datorita climatului intercultural si a dialogului intre diferitele
nationalitati care se afla pe teritoriul judetului. Experienta UBB in dialogul
intercultural poate fi folosita de aceasta Agentie.

3. Proiecte de legi şi de amendare a unor legi existente in domeniul
administratiei
-

-

-

Voi actiona pentru adoptarea de catre Parlament a Codului de procedura
administrativa, proiect legislativ demarat in timpul in care PD a detinut
portofoliul Internelor si Reformei Administrative si blocat la Parlament in
timpul actualei guvernari.
Voi propune initierea unui Cod administrativ care sa regrupeze toata legislatia
in domeniul administratiei publice locale, a concesiunilor si care sa
reglementeze intr-o maniera coerenta transferul unor bunuri din proprietatea
publica a statului in cea a colectivitatilor locale. Acest Cod nu va regrupa doar
legile existente, ci va propune noi solutii, prin preluarea acelor reglementari
care si-au dovedit eficienta si renuntarea la cele care nu au putut fi aplicate.
Voi initia o nouă lege a construcţiilor pentru că Legea 50/1991 s-a dovedit
plină de imperfecţiuni. Activitatea mea din Comisia de urbanism a Primăriei
Cluj mi-a oferit ocazia să constat care sunt disfuncţionalităţile acestei legi.
Propun un proiect de Lege privind păstrarea fondurilor colectate local, pentru
bugetele locale în proporţie de cel puţin 80%.
Propun un proiect de Lege a zonelor metropolitane care va pune accentul pe
ZM Cluj.
Propun un proiect de Lege a farmaciilor, domeniu in care reglementarile sunt
neclare, un proiect are in vedere demonopolizarea domeniului. Acest proiect
de lege a pornit de la farmaciştii clujeni si il sustin fara rezerve.
O noua lege a salarizarii clerului, cea actuala nu mai corespunde actualelor
realitati si nu este corelata cu principiile incluse in Legea cultelor nr. 489/2006
dar nici cu cresterea economica din ultimii ani care a facut ca membrii clerului
sa fie fie salarizati mult mai putin decat alte categorii. Aceasta noua lege va
pune accentul pe rolul subsidiar al statului in salarizarea clerului, avantajand
pe cei care slujesc in zone economice defavorizate, gestioneaza parohii mari,
etc.

-

4.

O Lege privind inventarierea patrimoniului religios din toate parohiile
româneşti, monumente, obiecte de cult, cărţi, icoane şi înfiinţarea la Cluj a
unui Muzeu interconfesional.

Legi şi iniţiative politice care să refacă solidaritatea socială
-

Conceperea unei strategii fiscale a Romaniei pe termen lung, corelata cu
prioritatile UE dar si cu necesitatile economiei romanesti. Aceasta strategie va
avea in vedere redistribuirea echitabila a profitului obtinut cu ajutorul
scutirilor de impozit acordate de stat.

-

Modificarea Codului fiscal in vederea încurajarii actelor de solidaritate
socială.

-

Set de măsuri fiscale de încurajare a revenirii şi investirii în mediul de afaceri
a românilor plecaţi peste graniţe.

-

Corelarea momentelor de creştere a pensiilor cu cele de creştere a salariului
mediu pe economie. In acest fel populaţia va avea percepţia clară a legăturii
care există între un segment social şi celălalt şi se realizează coeziunea
socială.

-

O lege care sa clarifice statutul asistentilor sociali si sa oblige institutiile care
asigura servicii sociale de tip rezidential sa angajeze un anumit numar de
asistenti sociali, in functie de nevoile comunitatii locale, platiti de bugetele
locale.

