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1 Raport de activitate ianuarie, februarie, martie, aprilie



Profil de deputat
Monica Berescu are 33 de ani, a absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

a Universității Al. I . Cuza din Iași, specializarea Administrație Publică și are un Master în 

Managementul și Dezvoltarea Resurselor Umane, un semestru din cadrul acestui master fiind 

urmat la Universite de Poitiers, în Franța. Totodată, este licențiată si în Drept. 11 ani din cariera 

profesională i-a petrecut în corporații, cei mai mulți pe zona de IT și ultimii dintre aceștia ca 

manager de operațiuni și project manager, conducând echipe de peste 90 de persoane și 

gestionând peste 18 clienți din SUA și Europa pe zona de outsourcing IT. 

Monica este unul dintre primii membri RO100 Iași, fiind totodată unul dintre membrii fondatori și 

responsabilul de comunicare GIJ, viitorul PLUS Iași. În 2019 a fost aleasă președinte al Biroului 

Filialei Județene PLUS Iași iar în 2020, a devenit membru în Biroul Național PLUS.

Am candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2020 fiind votată de membrii PLUS Iași iar 

ulterior de locuitorii județului Iași pentru a reprezenta Alianța USR PLUS în Parlamentul României. 

Comisii parlamentare permanente Camera Deputaților:

• Membră a Comisiei pentru muncă și protecție socială 

• Vicepreședintă a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda - Preşedinte  

• Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru 

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Irak
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Mandatul de parlamentar este valabil timp de 4 ani, deputații fiind afiliați grupului parlamentar 

politic din partea căruia au candidat. Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei 

funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului.

Constituţia prevede, de asemenea, că deputaţii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile 

sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului încredinţat de alegători. Aceasta 

înseamnă că deputaţii sunt liberi să-şi exercite votul în concordanţă cu propria lor conştiinţă şi că, 

de asemenea, sunt liberi să-şi exprime opiniile politice, în scris sau oral, în ședințele Camerelor 

sau în comisii, ori alt cadru oficial de exercitare a mandatului, cu privire la propuneri legislative sau 

proiecte de lege, proiecte de hotărâri, întrebări, interpelări, declaraţii etc.

După constituirea legală a Camerei Deputaţilor se alege prin vot secret preşedintele Camerei 

Deputaţilor şi apoi ceilalţi membri ai Biroului permanent al acesteia. Structurile interne ale 

Camerei Deputaților sunt formate din Biroul permanent, comisiile parlamentare și grupurile 

parlamentare. 

Camera Deputaţilor constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte 

comisii speciale. Se pot constitui, de asemenea, comisii de mediere sau alte comisii comune cu 

Senatul. Şedinţele comisiilor sunt publice, cu excepţia cazurilor în care plenul acestora prevede 

altfel.

Structura și organizarea  
Camerei Deputaților

Organizarea Camerei Deputaților
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Fiecare formațiune politică reprezentată în Parlament se asociază sub forma unui grup 

parlamentar, condus de către unul dintre deputați. Grupurile parlamentare îndeplinesc un rol 

major în activitatea Camerei Deputaţilor atât în ceea ce priveşte constituirea organelor de lucru şi 

de conducere, cât şi în ceea ce priveşte definirea atitudinii şi a poziţiei politice a deputaţilor faţă 

de proiectele de lege supuse dezbaterii.  Liderul grupului parlamentar reprezintă deputații în 

relația cu Biroul permanent și conducerea Camerei Deputaților, coordonând totodată activitatea 

din legislativ.

2.2 Procedura legislativă. Parlamentul României adoptă legi, moţiuni şi hotărâri. Legile sunt 

legi constituţionale (prin care se modifică Constituţia), legi organice şi legi ordinare. În condiţiile 

prevăzute de Regulament, Camera Deputaţilor poate adopta proiecte de legi şi propuneri 

legislative în procedură obişnuită sau în procedură de urgenţă.

Etapele principale ale procedurii legislative sunt:
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Activitatea din această comisie se concentrează pe:

• raporturile individuale de muncă (contractul individual de muncă, timpul de lucru, 

concediile, protecţia muncii, sistemul de salarizare, jurisdicţia muncii, statutul juridic al 

femeii salariate); 

• raporturile colective de muncă (negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, 

jurisdicţia conflictelor colective de muncă);

• statutul juridic al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale; 

• sistemul asigurărilor sociale (pensii, indemnizaţii, ajutor de şomaj, alocaţie de stat); 

• asistenţa socială (ajutoare materiale, gratuităţi); 

• ajutoare materiale pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane cu handicap, 

minori şi altele; 

• problematica ocupării forţei de muncă.

Această comisie s-a reunit în 19 ședințe cu prezență fizică și online în perioada 1 ianuarie 

- 30 aprilie, 2021. În total, am dezbătut 148 de proiecte legislative în Comisia de Muncă, în 

primele 4 luni ale anului.

Comisia pentru Muncă și 
Protecție Socială
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Comisia pentru Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor
Activitatea din această comisie se concentrează pe:

• tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 

• tehnologii avansate specifice domeniului, 

• alinierea la reglementările, respectiv la standardele internaţionale, 

• proprietatea intelectuală în domeniu.

Această comisie s-a reunit în 9 ședințe cu prezență fizică și online 

în perioada 1 ianuarie-31 martie, 2021. În total, am dezbătut 30 de 

proiecte legislative în Comisia de IT, în primele 4 luni ale anului. 
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În primele 3 luni de mandat am contribuit la un număr de 10 inițiative legislative pe teme diferite, 

precum modificări ale Codului administrativ, Legea Educației Naționale, funcționarea Poliției 

Române, statutul parlamentarilor sau modificarea regulamentului Camerei Deputaților.  În 

continuare puteți afla mai multe detalii despre inițiativele legislative la care am participat:

Inițiative legislative

• Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul 

deputaților şi al senatorilor

• Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ

• Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ

• Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

• Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011

• Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române

• Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2009 

privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
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Întrebări 
și interpelări

Locuitorii județului 
Iași mi-au semnalat, 
în cadrul audiențelor 
sau prin alte canale de 
comunicare oficiale, 
diferite probleme cu 
care se confruntă în 
viața cotidiană. Unele 
dintre acestea au fost 
prezentate oficial, sub 
formă de întrebări și 
interpelări adresate 
ministerelor din 
Guvernul României 
sau instituțiilor 
subordonate, după caz.

Acestea sunt punctele de vedere solicitate 

pe diferite teme, până în prezent, de la 

autoritățile statului:

• Stadiul decontării în România a vaccinului 

Zolgensma pentru amiotrofie spinală

• Extinderea schemei de vaccinare anti-HPV

• Condiții precare de învățământ la școala 

gimnazială Roșu din comuna Răducăneni, 

județul Iași

• Bonusuri de performanță ICI București

• Corelare prevederi Ordin 2376/2020 cu 

tipurile de măști

• Norme de aplicare Legea nr.226/2020

• Achiziție perne pneumatice
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Am definit un program de audiențe în fiecare zi de joi, pe baza unei programări prealabile; 

completând acest formular. Majoritatea audiențelor de desfășoară online, însă există posibilitatea 

să ne vedem și la cabinet. Până în prezent am avut 19 audiențe cu cetățenii, care mi-au semnalat 

diverse situații cu care se confruntă. Am discutat despre opțiunile existente pentru modificarea 

unor legi pentru anumite categorii profesionale, proiecte de mare infrastructură, protecția mediului, 

educație, energie eoliană, situația copiilor cu dizabilități, dezvoltare locală. 

O parte dintre audiențe s-au concentrat pe tematici precum legea vaccinării obligatorii, Poliția 

Militară, legea 5G, educația sexuală în școli sau despre parteneriatul civil. 

Audiențe 
cetățeni
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Definirea unei legislații pentru 
mamele minore
Unul dintre obiectivele acestui mandat este 

realizarea unui proiect legislativ care să protejeze 

tinerele care nasc la vârste fragede. România se 

confruntă cu o tragedie: avem copii care dau 

naștere altor copii, la vârsta la care abia începe 

procesul de maturizare. De ani de zile, suntem pe 

primele locuri în Europa în ceea ce privește tinerele 

care devin mame în perioada adolescenței. Este o 

adevărată dramă națională, ce se petrece sub ochii 

noștri. 

Am inițiat acest proiect de lege împreună cu 

colegii mei, pentru a oferi o șansă reală pentru 

integrare socială, educațională și pe piața muncii, 

adolescentelor care devin mame la vârsta la care 

alte fete se bucură de copilărie. 

Am avut mai multe întâlniri cu societatea civilă, 

autorități ale statului la nivel local, central, asociații 

non-guvernamentale și diverse grupuri de lucru 

pentru redactarea unui proiect de lege care să 

protejeze mamele minore. 

Pe data de 12 aprilie, am organizat o întâlnire la 

Parlament cu un grup de lucru pentru a discuta 

despre legislația mamelor minore. În cadrul 

acestei mese rotunde am discutat și am dezbătut 

opțiunile pe care le avem pentru a putea ajuta 

mamele minore din perspectiva serviciilor medicale, 

prevenției și a necesității modificării Codului Penal 

educație sexuală și asistență socială. 

Mulțumesc public persoanelor care contribuie la 

dezvoltarea unei legislații adecvate pentru protecția 

mamelor minore. Aceasta este lista persoanelor care 

au participat la discuții:
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• Radu Szekely –  secretar de stat Ministerul Educației

• Mircea Ursuța –  secretar de stat Ministerul Justiției

• Lidia Onofrei – consilier superior Ministerul Sănătății

• Livia Iancu –  consilier local sector 4 București, consilier în Ministerul Muncii

• Irina Popescu  –  președinte al Asociației pentru Naștere Naturală și Alăptare și vicepreședinte al 

Asociației Moașelor Independente, consilier onorific al Ministrului Sănătății

• Oana Țoiu  – președinte Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților

• Monica Berescu  – deputat USRPLUS

• Silvia Dinică  –  senator USRPLUS

• George Roman – Director Programe Salvați Copii

• Oana Motea – Health Specialist, UNICEF

• Silvia Burcea – Coordonator Program Sănătatea Mamei şi a Copilului Salvați Copiii

• Marinela Rață Panaite  –  co-founder Dream Project

• Elena Ciubucă – membru al Biroului Național al Generației PLUS, consilier parlamentar

• Cristi Baciu – coordonator USR Tineret, consilier parlamentar

• Dumbravă Bianca – consilier SDS Ministerul Justiției
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Masa rotundă cu Ambasadoarea Finlandei despre programul “Masă caldă în școli”

11 martie, 2021

Am avut onoarea să particip alături de Excelența sa - Ambasadoarea Finlandei în România - 

doamna Akola Marjuta, precum și de experții în educație din Finlanda - din partea JAMK University 

of Applied Sciences la o masă rotundă unde s-a discutat despre ceea ce face Finlanda cu privire la 

programul lor de masă caldă, un program ce se derulează deja de peste 70 de ani. I-am avut alături 

pe colegii mei, Oana Țoiu, Ștefan Pălărie, Horia Tomescu, Silviu Șerban și Corina Grigoriu. Încercăm 

să învățăm bunele practici de la finlandezi și să vedem cum putem aplica un astfel de program 

într-o țară în care încă avem 2000 de școli cu toalete în curte.

Am aflat că ei au localități în care există un sistem centralizat de unde se livrează mâncarea către 

școli iar pe timpul verii, acolo unde nu există facilități mesele se iau afară, pe spațiul locului de joacă 

aferent fiecărei școli.

Urmează ca pe partea noastră să revenim cu datele aferente programului pilot din București 

început în 2016 și programului masă caldă în școli unde în 2020, 65.343 de elevi ar fi trebuit să 

beneficieze de acest pilot.

Programul Masă Caldă în Școli este un angajament ce face parte din programul de guvernare 

2020-2024 dar și o soluție prin care alte țări au reușit să reducă abandonul școlar.

Dezbatere despre traficul de persoane

22 martie, 2021

Am participat la  o dezbatere despre traficul de persoane alături de colega mea, Oana Țoiu și de 

Anca Dragu, președintele Senatului. Pentru cei care nu știu,  România este principala țară sursă 

pentru victimele traficului de persoane din Uniunea Europeană.

În anul 2019 au fost identificate 698 de victime ale traficului de persoane, cu 28,8% mai mult decât 

în 2018 (497). Aproape jumătate (46,8%) dintre victime sunt minore, majoritatea fete.

În acest context, gândurile mi-au amintit de o realitate crudă din copilărie, a fetelor care plecau în 

străinătate după vreun lover boy sau pentru că erau constrânse de situația precară de din familie. 

Se întorceau acasă după câțiva ani, mai bine îmbrăcate și cu mai mulți bani dar  îmbătrânite și 

triste. Acum câțiva ani mi-am întâlnit o prietenă din copilărie în una din vitrinele din Amsterdam. 

Pierdusem legătura, știam doar că nu mai stă în oraș. Primul instinct a fost să mă duc să vorbesc cu 

ea însă din păcate nu am reușit decât să o fac să fugă.

Pe lângă toată violența fizică, psihică, sexuală la care sunt supuse, fetele acestea se mai confruntă 

și cu rușinea și stigmatizarea. Iar pentru cele care reușesc să se întoarcă acasă, în loc să aibă parte 

de sprijinul și de ajutorul nostru, noi ca societate nu facem decât să le punem un stigmat.

Întâlniri, vizite oficiale și 
grupuri de lucru
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Întâlnire la Colegiul Pedagogic Iași alături de consilierii locali USR PLUS

31 martie, 2021

 Am fost la Colegiul Pedagogic alături de consilierii locali USR PLUS, George Pleșu și Cezar Baciu, 

pentru a vedea care este situația în teren și pentru a verifica faptele prezentate în spațiul public. 

Am constatat că există proiecte și studii de fezabilitate, făcute încă din anul 2018, pentru a putea 

demara investiții de modernizare a școlii. Pentru lucrările de renovare ale Casei Agronomului, 

clădirea ce se vrea a fi transferată pentru a deservi ca spațiu grădiniței Junior, costurile sunt 

estimate la suma de 280.000 de euro, bani ce pot fi asigurați din bugetul municipiului Iași. 

Am avut o primă discuție la Ministerul Educației cu privire la situația acestui colegiu reprezentativ 

pentru Iași. Alături de colegii consilieri, analizăm cum putem sprijini instituția pe plan local.

Vizită de lucru la Ministerul Mediului împreună cu primarii din județul Iași

13 aprilie, 2021

Programele și proiectele pentru mediu au rezervată suma de 6,8 miliarde de euro în PNRR, bani 

ce vor fi disponibili administrațiilor locale. Avem o șansă uriașă de a redefini infrastructura de 

mediu și de a investi inteligent pentru a rezolva aceste probleme și pentru a ne încadra în normele 

europene. 

Am însoțit cei trei primari ai alianței USRPLUS din  județul Iași (Ciprian Grosu, Dan Hodoroabă, 

Leon Bălteanu) la Ministerul Mediului, unde am discutat cu Raul Pop, secretar de stat, despre 

tipurile de proiecte de mediu ce sunt eligibile pentru a fi accesate de către primării. Coaliția de 

guvernare a alocat 4 miliarde de euro prin PNRR pentru administrațiile locale și discuțiile s-au axat 

pe repartizarea acestor fonduri la nivel de comune și direcții de acțiune. 
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Masă rotundă la Compania Națională de Investiții

13 aprilie, 2021

Am fost împreună cu cei trei primari ai Alianței USRPLUS din județul Iași, Ciprian Grosu, Dan 

Hodoroabă, Leon Bălteanu și cu consilierul local USRPLUS de la Popricani, Nicolae Tănasă,  la 

Compania Națională de Investiții unde am avut o vizită de lucru. Ne-am întâlnit cu Adrian Cefalan 

- director adjunct CNI - și cu secretarul de stat Călin Badiu cu care am discutat despre opțiunile de 

finanțare și criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de fondurile alocate de 

Compania Națională de Investiții.

Sunt încântată de faptul că primarii au avut ocazia să discute direct, fără intermediari, cu factorii 

decidenți de la nivel central. Am încredere deplină în competențele primarilor USRPLUS și îi susțin 

în toate proiectele pe care le dezvoltă pentru comunitățile pe care le administrează. 
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Întâlnire de lucru cu Ciprian Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

15 aprilie, 2021

Am fost alături de colegele mele, Oana Țoiu (deputat USRPLUS și Președinte Comisia pentru 

Muncă și Protecție Socială) și Diana Buzoianu (deputat USRPLUS) să discutăm cu Ciprian Teleman, 

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, despre unul dintre angajamentele noastre de guvernare 

și anume: “internet pentru toți” și despre cum ne putem asigura că ducem la îndeplinire acest 

angajament.

În această perspectivă - internetul ca utilitate publică - va permite accesul  oamenilor la internet 

pentru a putea să își exercite și să se bucure de libertatea de expresie și de opinie, precum și 

alte drepturi fundamentale. Aceste modificări legislative vor garanta faptul că oricine, oriunde în 

România, va avea la acces la rețele de internet de mare viteză, ceea ce le va permite să profite de 

oportunitățile din viitor.

https://www.usrplus.ro/internet_pentru_toti

15 Raport de activitate ianuarie, februarie, martie, aprilie



Activitatea din comisii, Camera Deputaților este completată cu diverse opinii publice exprimate pe 

subiecte de interes local și național. Am avut declarații de presă ce au reflectat chestiuni specifice 

din activitatea parlamentară precum și puncte de vedere difuzate punctual, în presa locală și 

națională. Un proiect editorial de suflet este rubrica de Opinii de pe website-ul Digi24, unde am 

publicat periodic, materiale despre digitalizare și cetățenia digitală, fiind unul dintre proiectele 

legislative prioritar pentru mine, în acest mandat.

Pe scurt, activitatea parlamentară și politică a fost reflectată astfel în presa locală și națională:

• Ianuarie - 3 materiale de presă

• Februarie - 14 articole în mass-media

• Martie - 23 de materiale de presă

• Aprilie - 54 articole în mass-media

Lista articolelor din presă (selecție)

• Știm ce îi așteaptă pe copiii noștri la școală?

• Pensiile parlamentarilor au fost desființate. Urmează să eliminăm și restul pensiilor speciale 

• Plafonarea salariilor din sistemul bugetar echilibrează financiar bugetul de anul acesta 

• Ne apucăm de treabă: România are cel mai mare buget pentru investiții 

• Parlamentarii USRPLUS Iași: Autostrăzile din Moldova devin realitate

•  Mamele minore sunt responsabilitatea noastră

• Un deputat ieșean cere reducerea sporurilor bugetarilor și armonizarea lor cu cele din mediul 

privat 

• O şcoală din comuna Răducăneni a intrat în reparaţii, iar cursurile au loc în condiţii greu 

de imaginat, într-o clădire închiriată de Primărie. Deputata USR PLUS Monica Berescu cere 

explicaţii, dar Primăria din comună amână răspunsul 

• Cîțu a provocat o criză în Alianță pentru a-și arăta mușchii în PNL

• Românii se aşteaptă ca premierul Cîţu să fie un catalizator al echipei guvernamentale şi nu o 

frână cum a fost până acum 

Declarații, apariții în presă și 
activitate editorială
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• Accesul gratuit la legile țării este esențial pentru o democrație 

• Lider USR PLUS Iaşi: Românii se aşteaptă ca premierul Cîţu să fie un catalizator al echipei 

guvernamentale, şi nu o frână, cum a fost până acum

• Mamele minore au nevoie de protecția noastră

• Este digitalizarea o limbă străină pe care mulți pretind că o înțeleg?

• Ce sunt competentele digitale

• Facebook și Youtube nu sunt competențe digitale

• Mamele minore au nevoie de protecția noastră

• Liderul USR PLUS Iaşi Monica Berescu, după revocarea ministrului Vlad Voiculescu: Adevărata 

miză are legătură probabil cu organizarea unor concursuri transparente pentru directorii 

Caselor de Asigurări de Sănătate

• Lider USR PLUS Iaşi: Românii se aşteaptă ca premierul Cîţu să fie un catalizator al echipei 

guvernamentale şi nu o frână cum a fost până acum

• Liderii USR-PLUS Iaşi cer PNL să-i retragă sprijinul lui Mihai Chirica / “Mafia imobiliară care a 

acaparat Iaşiul în ultimii 5 ani începe să fie destructurată”

• Iaşi - Negocierile PNL-USR PLUS au eşuat, pentru că la discuţii a venit doar primarul liberal 

Mihai Chirica, nu şi liderul judeţean, Costel Alexe. Monica Berescu, co-preşedinte USR PLUS 

Iaşi: Chirica a încercat un bluf. Nu negociem jumătăţi de măsură

• Undă verde în comisii pentru ”Legea 5G”, care exclude Huawei de la viitoarele licitații 
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Vă invit cu căldură să mă contactați ori de câte ori aveți un subiect care vă preocupă sau 

dacă doriți să discutăm despre inițiative legislative, situații punctuale; inclusiv în cazul în 

care doriți să purtăm un dialog constructiv în cadrul audiențelor.

Biroul parlamentar:

Str. Ștefan cel Mare și Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 2 (Casa Cărții), Iași, jud. Iași

E: monica.berescu@cdep.ro

Contact
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