Salut!
Sunt Sorin, reprezentantul tău în
Parlament și vreau să îți mulțumesc
pentru interesul pe care îl arăți pentru
activitatea mea.
Au trecut deja doi ani de când am
preluat mandatul de deputat și este
datoria mea să vă prezint un raport de
activitate,
deoarece
consider
că
transparența este principiul care
trebuie să guverneze activitatea
oricărui politician.

Cetățeanul este mulțumit atunci
când vede că oameni competenți
lucrează în interesul său.
Omul politic trebuie să fie în
slujba cetățeanului, nu invers, iar pentru
mine este o onoare să îi pot
reprezenta pe clujeni.
Închei această scurtă introducere
cu un citat din Abraham Lincoln, al
șaisprezecelea președinte al Statelor
Unite ale Americii.

___
Ca

și

deputat

pot

să

inițiez

am inițiat 83 de proiecte de lege din

modificarea unei legi, să propun o lege

care 5 au fost promulgate ca legi de

nouă, să controlez activitatea instituţiilor

către Președintele României.

statului, să depun întrebări sau interpelări
şi să cer explicaţii de la diferite autorităţi, să
răspund la sesizările cetăţenilor şi să încerc
rezolvarea lor, fie direct, prin iniţiative
legislative, fie indirect, prin dialogul cu alte

În primii doi ani de mandat am
avut 67 de luări de cuvânt la 55 de
puncte din sumarele a 39 de ședințe,
depus

împotriva Guvernelor PSD-ALDE și a
membrilor acestui guvern.
Sunt membru al Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din

instituţii.

am

Am fost semnatarul a 19 moțiuni

200

de

întrebări

și

interpelări către instituțiile statului și

Camera Deputaților și am ales să fac parte
din această comisie fiindcă sunt un deputat
tânăr și pot înțelege problemele tinerilor
mult mai bine și mai ușor. Un alt motiv l-a
reprezentat expertiza mea în domeniul

tineretului și sportului, ocupând în perioada

programul Camp Kennedy în Parlamentul

2009-2010 funcția de director, iar mai apoi

României pentru a își desfășura activitatea.

în

de

În deschiderea lucrărilor le-am vorbit

Subsecretar de Stat în Ministerul Educației,

despre ce înseamnă să fi un membru tânăr

Cercetării, Tineretului și Sportului.

al Parlamentului României, dar și despre

perioada

2010-2012

funcția

Din luna mai a anului 2018 am
decis să mă implic și în cadrul
Comisiei
informaţiei

pentru
şi

tehnologia
comunicaţiilor,

deoarece industria IT este foarte puternic
prezentă în Județul Cluj, iar inteligența
artificială reprezintă un subiect de viitor.
În cadrul comisiilor permanente
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului
fac parte din Comisia pentru relația cu
UNESCO.

cum percep tinerii parteneriatul strategic

Ca membru în cele trei comisii, am
susținut permanent proiectele colegilor mei
din Partidul

Național

Liberal, dar și

pozițiile politice ale partidului.

dintre România și Statele Unite.
În luna aprilie 2018 am solicitat
audierea

ministrului

educației,

domnul Valentin Popa, ca urmare a deciziei

În Parlament fac parte din Grupul

de a reduce numărul de locuri bugetate

parlamentar de prietenie cu Canada, dar și

pentru programele de licență, masterat și

din Grupul parlamentar de prietenie cu

doctorat

Republica

universități. Am depus o adresă către

Libaneză,

unde

sunt

Vicepreședintele grupului.
Mai fac parte și din grupul de
prietenie PRO-America și împreună cu
Ambasada Statelor Unite ale Americi de la
București am reușit, în vara anului 2017, să
îi aducem pe copiii care au participat la

pentru

un

număr

de

opt

președintele Comisiei pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport prin care am solicitat
audierea domnului ministru, solicitare
care a fost acceptată de întreaga
comisie.

Dintr-un comunicat de presă remis
de către Universitatea „Babeș-Bolyai” reiese
faptul că aceștia au pierdut 277 de locuri
bugetate comparativ cu anul universitar
2017-2018.
Deși nu s-a întâmplat acest lucru,
consider că audierea ministrului Valentin
Popa trebuia să clarifice situația pentru
Tot pe acest subiect am depus și o
interpelare

către

Ministerul

Educației

opinia

publică

(profesori,

studenți,

universități și societate civilă).

Naționale prin care am solicitat lămuriri

În

privind criteriile de repartizare a locurilor

solicitat

pentru admitere care au stat la baza alocării

învățământ din Camera Deputaților, a

locurilor bugetate pentru anul universitar

ministrului

2018-2019, dar și dacă există la nivelul

Valentin Popa, și directoarea Editurii

ministerului

pentru

Didactice și Pedagogice, în încercarea

de

de a găsi răspunsuri și explicații pentru

un

transparentizarea

proiect
criteriilor

repartizare a locurilor pentru admitere.

cele mai prestigioase universități din
noastră,

Universitatea

printre

care

„Babeș-Bolyai”

audierea,

în

Educației

2018

am

comisia

de

Naționale,

care au generat nenumărate discuții în
societatea civilă.

și

Din păcate explicațiile oferite de

din

către directoarea Editurii Didactice și

Cluj-Napoca, unde numărul de candidații
pentru un program de licență, masterat sau
doctorat a crescut semnificativ, de la an la
an, în ultimii 5 ani, ceea ce a făcut de
neînțeles decizia ministrului de a micșora
semnificativ numărul de locuri bugetate
pentru anul universitar 2018-2019.

septembrie

greșelile găsite în manualele școlare,

Decizia ministrului a afectat
țara

luna

Pedagogice, nu au fost convingătoare.
Cel mai îngrijorător aspect a fost
faptul că doamna Nistor nici nu era
conștientă

de

această

problemă

a

manualelor, dânsa felicitându-se pentru
treaba pe care a făcut-o la Editura Didactică
și Pedagogică.

Foarte trist să vezi oameni de o
asemenea

calitate

ocupând

împotriva ministrului Popa. Mi-am asumat

funcții

responsabilitatea de a compune textul

importante de conducere.

moțiunii.

În încheiere i-am cerut doamnei

Un text care să prezinte realitatea

director să demisioneze.

tristă a sistemului românesc de învățământ
care este trăită în fiecare zi de mii de părinți

Toate aceste probleme din educației

și copii.

au determinat Partidul Național Liberal să
lucreze

pentru

a

depune

o

moțiune
___

Fragmente din textul moțiunii:
Au fost 239 de zile în care soarta învățământului românesc s-a aflat în mâinile
domnului Valentin Popa. În acest interval putem trece la "realizări": manuale tehnoredactate
greșit, școli închise sau comasate, un număr
foarte mare de unități de învățământ fără
aviz sanitar sau autorizație de securitate la
incendiu, bulversarea sistemului universitar.
A avea manuale în prima zi de școală
este un lucru firesc într-o țară cu 100 de ani de
existență și aproape 30 de ani de când s-a
eliberat de sub comunism. Dar, când acestea
sunt pline de greșeli, nu știu ce este mai grav, să ai manuale greșite sau să nu ai manuale
deloc?
Fenomenul bullying care este din ce în ce mai prezent în școlile din țara noastră, și
pentru care Ministerul Educației Naționale nu a prezentat un plan sau o strategie pentru a
diminua prezența acestui comportament în școli, dar și în preajma lor, este încă un motiv
pentru care demisia domnului Popa este binevenită.
Nu doar copiii se simt în nesiguranță. Nici părinții nu se simt foarte confortabil știind
că sunt șanse mari ca școala unde învață copilul lor să nu aibă aviz sanitar sau autorizație de

securitate la incendiu. 4000 de unități de învățământ nu dețin avize sanitare și 3892 nu dețin
autorizație de securitate la incendiu. Este adevărat că situația a fost preluată de domnia sa
dar, în mandatul dânsului, lucrurile nu s-au schimbat, iar acest lucru este încă un motiv
pentru care demisia domnului Popa era necesară.
Sintagma “mediul rural” trebuia să îi provoace insomnii, domnului ministru, întrucât,
aici, învățământul este pe marginea prăpastiei. Un copil din patru renunță la școală în acest
mediu. Deficitul de profesori la sate continuă să fie o mare problemă, în ciuda promisiunilor
legate de obţinerea unor bonusuri la salariul de bază. Deficitul de profesori se traduce ca
fiind între 250 și 500 de posturi vacante în școlile din mediul rural, această situație
regăsindu-se în majoritatea județelor. Iar ca cercul vicios să fie închis, deficitul de profesori
duce la comasarea claselor sau, și mai rău, la închiderea unor unități de învățământ. Astfel,
ne este dat să vedem cum, într-o clasă, rândul de la geam este pentru clasa I, iar rândul de la
perete este pentru cei care învață în clasa a II-a.
Soluția pentru toate problemele de mai sus o regăsim în Legea nr.1/2011, Legea
Educației Naționale, la articolul 8, care stipulează faptul că: ”Pentru finanțarea educației
naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale
minimum 6% din Produsul Intern Brut al anului respectiv.” Trebuie doar să se respecte legea!
___
Însă, asumarea și responsabilitatea nu fac parte din caracteristicile
niciunui ministru al educației numit de PSD-ALDE, tocmai din acest motiv îl
suspectez pe ministrul Valentin Popa că prin demisie nu a făcut decât să fugă de
moțiunea simplă pe care PNL a anunțat-o și care avea șanse considerabile să fie
adoptată, fiind susținută și de reprezentanții UDMR și minorități, precum și o
parte din parlamentarii PSD.
___
Un alt ministru care a făcut “cinste”

UNESCO pentru a explica decizia transmisă

funcției pe care vremelnic o ocupa este

Centrului Patrimoniului Mondial de la Paris

domnul George Ivașcu, ministru al Culturii,

privind Roșia Montană. L-am așteptat, însă

care a fost convocat de membrii Comisiei

dânsul nu a venit la ședința comună a

Camerei Deputaților și a Senatului. În

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din

legătură cu acest subiect am primit foarte

Parlament am fost în vizită de lucru la

multe mail-uri din care am selectat mai

Platforma de Cercetare Științifică de la

multe întrebări. Cum domnul ministru nu a

Măgurele, Institutul Național de Fizică și

binevoit să vină la comisie și să răspundă

Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, unde

întrebărilor, am decis ca toate întrebările

am fost informați cu privire la situația

avute să le trimit în scris pentru a primi

domeniului

răspuns la ele în termenul legal de 3

inovării.

cercetării,

dezvoltării

și

săptămâni.

Păcat că într-un an atât de
important pentru țara noastră, în
anul

Centenarului,

Culturii

a

fost

Ministerul

condus

într-o

asemenea manieră.

În
prezentate

cadrul

întâlnirii

prioritățile

ne-au

fost

legislative

ale

Ministerului Cercetării si Inovării pentru
sesiunea

parlamentară

septembrie

-

decembrie 2018.

___
În luna septembrie a anului 2018, împreună
cu colegii mei din Comisiile reunite pentru

Proiecte legislative
Printre cele mai importante proiecte
legislative pe care le-am inițiat se numără

propunerea

ca

ocuparea

postului

de

director de școală să fie posibilă doar dacă

se reușește promovarea examenului pentru

avizul consiliului de administrare al școlii

postul respectiv.

până la organizarea concursului”

Nu știu câți își mai aduc aminte de
problema directorilor de școli care nu au
promovat concursul pentru poziția de
director, dar cu toate astea au fost numiți în
funcție.

Trist, foarte trist!
În cadrul dezbaterilor din plenul
Camerei

Deputaților

i-am

întrebat

pe

colegii deputați dacă sunt mulțumiți de
nivelul sistemului de învățământ din țară,

După mai multe astfel de exemple,

un sistem de învățământ care se degradează

prezentate în spațiul public, am inițiat un

și pentru care Parlamentul nu facem nimic.

proiect legislativ prin care nu mai

Răspunsul primit nu cred că mai are rost să

puteau

îl expun aici … .

fi

numite

în

funcție

persoanele care s-au prezentat la

___

concurs și nu au fost admise.
Legea

mea,

inițiată

la

Camera

Deputaților, s-a transformat din “nu pot
ocupa funcții” în “pot ocupa funcții” în
varianta aprobată de Senat. Dacă la Camera
Deputaților raportul a fost negativ, în
varianta de la Senat raportul a fost unul
pozitiv și astfel legea a ajuns la Președinte
spre promulgare.
Președintele a trimis legea spre
reexaminare, motivul fiind unul simplu: ce
a fost votat la Camera Deputaților, nu are
legătură cu ce s-a votat la Senat.
Rezolvarea PSD-ALDE? Au votat și
la Camera Deputaților varianta cu “…pot fi
numite persoane în funcția de director
interimar și director adjunct interimar cu

O altă propunere, de interes
major pentru Cluj, este aceea prin care
permitem consiliilor locale să decidă dacă
doresc scutirea de la plata impozitelor a
clădirilor de tipul sălilor polivalente și săli
de sport.
Propunerea mea a fost catalogată
drept bună de membrii Comisiei pentru
buget, finanţe de la Senat însă a primit
raport negativ deoarece ministrul finanţelor
publice, domnul Teodorovici, a promis că în
prima parte a anului 2018 Guvernul va
iniția o propunere pe acest subiect.
Este frustrant să vezi cum un proiect
îți este “furat”, dar am satisfacția că am
“impus”

guvernului

necesară

pentru

această

promovarea

modificare
activității

sportive. M-am asigurat că domnul

Guvernului

Teodorovici

respecta

amendament la Codul Fiscal unde, pe lângă

promisiunea făcută la începutul lui

sălile de sport, am introdus și bazele

2018 în Comisie.

Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

își

va

Ministerul

la

care

de

am

depus

Finanțe

a

un

preluat

amendamentul meu, iar proiectul a trecut
de Camera Deputaților.
Mă bucur că am reușit să îl conving
pe dl. Teodorovici că această modificare
este în beneficiul sportului și în același timp
rezolvă o situație complicată cu care se
confruntau
Nu am renunțat la idee așa că la
Deputaților

o

Ordonanță

administrativ

teritoriale care au investit în dezvoltarea

sfârșitul anului 2018 a fost votat în plenul
Camerei

unitățile

infrastructurii sportive.

a
___

Prin proiectele pe care le-am depus am urmărit să realizez următoarele:


deblocarea angajărilor la debutanţi, întrucât ar fi încadraţi greşit din punct de

vedere al cuantumului. Acest lucru se poate face doar prin eliminarea erorilor care se regăsesc
în legea 250/2016;


stoparea tăierii ilegale a pădurilor şi reglementarea cadrului legislativ din

România. În momentul de faţă România este o zonă europeană a exportului de lemne din
cauza permisivităţii cadrului legislativ actual care este contrar prevederilor din alte state unde
tăierea şi exportul de lemne sunt clar reglementate;


readucerea sistemului de alegeri ale primarului în 2 tururi de scrutin, soluţie

legislativă şi tehnică ce asigură un grad mai ridicat de legitimitate pentru persoana aleasă, dar
şi corectitudine în desemnarea gospodarului comunităţii;


eliminarea cerinţelor de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării

funcţiilor publice. Ne dorim ca tinerii absolvenţi de facultate să aibă acces la o funcţie publică
chiar dacă nu au vechimea necesară, pe care în mod normal nu au cum să o obțină;

diminuarea poverii fiscale pe piaţa muncii prin promovarea măsurii de reducere



a cotei de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator şi angajat, reducerea cotei de
impozitare a venitului, reducerea cotei de impozitare a profitului, transferul plăţii asigurării de
şomaj în totalitate de către angajat şi reducerea cotei de contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii;


conservarea şi stabilizarea unui mecanism normal şi meritocratic în rândul

funcţiilor de conducere din învăţământ, respectiv: directorii şi directorii adjuncţi aflaţi în
funcţie la data organizării concursului pentru ocuparea posturilor de director şi director
adjunct, care fie nu participă, fie nu sunt declaraţi admişi în urma desfăşurării concursului în
discuţie să nu poată fi numiţi în aceleaşi funcţii, ocolind astfel etapa competitivă;


transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind

stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă
directă asupra funcţionării pieţei interne. Proiectul vizează garantarea faptului că impozitele
urmează să fie plătite acolo unde sunt generate profiturile şi acolo unde este creată valoarea.
De asemenea, prezentul act va proteja mediul de afaceri din România de eventuale politici
fiscale destabilizatoare care ar putea să apară în cadrul Pieţei Unice;


conform legislaţiei în vigoare cetăţenii români care nu au domiciliul sau reşedinţa

în România, nu pot încheia contract de asigurare socială în baza legii 186/2016 şi, în
consecinţă, nu pot achita nici contribuţia de asigurări sociale. Proiect legislativ are drept scop
acordarea în condiţii de egalitate a accesului la unele măsuri în domeniul asigurării a acestor
categorii de persoane în sistemul
public de pensii;


abrogarea Ordonanţei de

Urgenţă nr.13/2017 pentru că prin
conţinutul său reduce drastic din
instrumentele de investigare aflate la
dispoziţia organelor judiciare; Nu se
respectă principiul legalităţii deoarece
avizul

Consiliului

Superior

al

Magistraturii nu fusese emis până la
data adoptării acesteia;



îmbunătăţirea modului de organizare, sistematizare şi acordare a dreptului la

pensionare. Astfel se creează cadrul legislativ pentru a da posibilitatea ca dosarul de
pensionare să fie depus cu 90 de zile înainte de îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege
pentru a beneficia de acest drept, urmând ca decizia să le fie comunicată în termen de 5 zile
lucrătoare de la data în care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare;


prin proiectul legislativ de combatere a ambroziei se doreşte elaborarea unui act

normativ care permite crearea unui cadru legal la nivel naţional în care să fie cuprinse măsuri
prin care autorităţile locale să se implice în combaterea acestei plante, cu un caracter nociv,
precum şi pentru creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei asupra pericolului pe care îl
prezintă această plantă;


Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcţionează sub autoritatea

Guvernului, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, să se organizeze ca persoană
juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune
economică şi autonomie financiară sub autoritatea Parlamentului României, exercitată prin
Camera Deputaţilor;



autostrada laşi - Târgu Mureş “Autostrada Uniri” reprezintă un pilon important

în ceea ce priveşte politica României faţă de Republica Moldova. Este un proiect de o
importanţă semnificativă, atât din punct de vedere economic cât şi în ceea ce priveşte
fluidizarea traficul şi a vitezei de călătorie;


doresc să ofer posibilitatea de a păstra în funcţii de conducere medicii cu o vastă

experienţă profesională şi academică în condiţiile în care categoriile de medici prevăzute la
alin.3 beneficiază de excepţia de la pensionare la vârsta de 65 de ani şi pot continua activitatea
în reţea până la vârsta de 70 de ani;



doresc ca în perioada 26 noiembrie - 9 decembrie, statul român să ofere un

transport gratuit dus - întors, cu avionul pentru cei care sunt plecaţi în străinătate dar şi un
drum dus-întors pe calea ferată pentru cei din România, cu ocazia Centenarului Marii Uniri;


pentru a nu se denatura rezultatele alegerilor locale se doreşte ca cetăţeanul să

aibă stabilită reşedinţa cu cel puţin 30 de zile înainte de data scrutinului la care doreşte să-și
exercite dreptul de vot;


interzicerea exploatării masei lemnoase în parcurile naţionale pentru a diminua

tăierile ilegale la nivel naţional;


prin

prisma

dezvoltării

exponenţiale a sectorului auto şi a
beneficiilor aduse de vehiculele electrice
mediului

înconjurător

crearea

unei

structuri de încărcare electrică la nivel
naţional

devine

absolut

necesară.

Această iniţiativă va stabilii măsuri şi
obligaţii concrete pentru punerea în
practică a acestui obiectiv;


propunerea

legislativă

privind unele măsuri de cotizare retroactivă la sistemul public de pensii se încearcă evitarea
excluziunii sociale a unor categorii de persoane care în prezent nu au dreptul la o pensie
stabilită de sistemul public de pensii întrucât nu îndeplinesc condițiile prevăzute de legea cu
privire la stagiul minim de cotizare;


modificarea prevederilor din OUG nr.195/2002 cu prevederile cuprinse în legea

155/2010, astfel încât şi poliţia locală să-şi poată face treaba conform statului lor legal, în speţă
atribuţiile ce privesc circulaţia pe drumurile publice;


virarea din redevența încasată la bugetul de stat către bugetele locale pe al căror

teritoriu se desfăşoară activitatea de exploatare a unei cote de 80% din redevența minieră
încasată distribuită după cum urmează: 55% la bugetul local al judeţului şi 25% la bugetele
locale ale unităţilor administrative teritoriale;


doresc ca toate drumurile internaţionale şi naţionale care sunt traversate de linii

de cale ferată să fie prevăzute cu bariere sau semibariere, nu doar cu avertizare sonoră sau
luminoasă;



doar operatorilor economici autorizaţi să li se permită transportul şi colectarea

deşeurilor, instituindu-se o modalitate de trasabilitate a deşeurilor şi controlul aferent, efectul
imediat fiind reducerea numărului celor care ar putea transporta şi abandona apoi deşeurile pe
traseu;


documentele şcolare şi universitare oficiale să fie nominalizate exhaustiv prin

ordin al Ministerului Educaţiei Naționale şi să se întocmească numai în limba română. S-ar
elimina orice formă de discriminare la adresa elevilor pe criterii etnice;


eliminarea din Codul Penal a posibilității ca agresorii să fie exoneraţi de

răspundere penală în cazuri de violenţă în familie;


urmăresc alinierea legislaţiei României la bunele practici în materie din

majoritatea statelor membre ale UE sau din marele state sau democraţii ale lumii, prin
optimizarea condiţiilor aplicabile cetăţenilor români în cazul eliberării documentelor de
călătorie în străinătate;


doresc modificarea si completarea articolului 2 din Legea privind arborarea

drapelului României prin adăugarea la litera “e)” a textului “pe arterele principale de circulație,
cu 5 zile înainte de 1 Decembrie”, în acest fel evitând sustragerea anumitor administrații locale
de la sărbătorirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918;


prin scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip

sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrative - teritoriale se
ajunge la evitarea riscului ca utilizatorii
să nu poată suporta majorarea tarifelor
şi/sau

a

preţurilor

corespunzătoare

costurilor şi cheltuielilor de funcţionare
care includ şi această taxă impusă de
stat, statului. Prin

urmare

această

iniţiativă legislativă vine în sprijinul
încurajării activităţilor sportive, dar şi în
sprijinul

autorităţilor

administraţiei

locale care sunt despovărate de nişte taxe;


pentru a creşte masa plătitorilor de impozit pe mijlocul de transport la bugetele

locale este necesară o reaşezare a impunerii autoturismelor, astfel încât acestea să fie la nivelul
statelor vecine României şi să determine conformarea voluntară a contribuabilului. Astfel, vor

creşte încasările la bugetele locale în urma reducerii evaziunii în grupa autoturismelor cu
capacitate cilindrică mare şi se va diminua riscul de asigurare;


doresc creșterea fondului de locuințe sociale și prioritizarea locuirii publice,

acordând o atenție specială acestui segment al populației cu venituri reduse, sub pragul
sărăciei, a cărei situație economică trebuie îmbunătățită, printre altele, și prin instrumentele
politicii locative;


propunerea legislativă privind modificarea Codului Muncii are în vedere un

precedent apărut la nivel internațional privind creșterea productivității muncii angajaților în
companiile multinaționale precum și în diferite instituții publice, prin creșterea numărului de
ore dintr-o zi la 10 și reducerea zilelor lucrătoare la 4;


susțin introducerea reprezentanților autorităților locale în componența comisiei

de concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori-adjuncți din unitățile de
învățământ preuniversitar;


încurajez

sponsorizările

către mișcarea sportivă din România,
prin eliminarea pragului de referință la
cifra de afaceri și prin modificarea
Codului Fiscal al României, în sensul
modificării procentului fix de la 20% la
35%;


propun introducerea unui

filtru pentru achiziția de terenuri agricole în România, reprezentat de o serie de condiții care
trebuie îndeplinite de cumpărător. Criteriile impuse ar garanta protejarea mediului, egalitatea
de șanse între agricultorii autohtoni și cei europeni, respectiv respectarea obligațiilor fiscale
către Statul Român;


interzicerea de a participa la procedurile de achiziție publică pe teritoriul

României a societăților comerciale care au decis să aibă un acționariat netransparent;


înlăturarea plății taxei pentru apă meteorică (pluvială) de către utilizatorii

casnici, serviciul de canalizare și epurare a apelor meteorice fiind un serviciu care trebuie plătit
doar de către primării și eventual de persoanele juridice;


doresc ca revocarea din funcția de președinte al Camerei Deputaților să poată fi

propusă și de liderii de grup, minimum 2 grupuri parlamentare sau o treime dintre deputați,

aceștia reprezentând un procent semnificativ din totalul celor care compun Camera
Deputaților ceea ce este în concordanță cu dispozițiile deciziei CCR nr. 602/2005 în sensul că
orice hotărâre de revocare a președintelui Camerei Deputaților poate fi solicitată și de “o altă
componentă a Camerei” în afară de grupul ce l-a propus inițial;


subvenționarea de către stat a costurilor aferente producerii și eliberării actului

de identitate persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani;


modificarea articolului 215 din legea 286/2009 după cum urmează: Fapta

majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului,
cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani;


scoaterea persoanelor cu invaliditate de gardul I și II ce pot desfășura activități ce

nu presupun efort fizic, ci doar intelectual sau artistic, de sub incidența legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice;


înființarea Registrului Naţional

al Lucrărilor de Doctorat, site administrat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare
în domeniul drepturilor de autor precum şi
obligaţia Instituțiilor Organizatoare de Studii
Universitare ca în termen de 1 an de zile de la
înfiinţarea acestui registru să publice pe
această platformă toate lucrările de doctorat
coordonate din 1990 şi până în prezent;


doresc să aduc clarificări cu

privire la procedurile şi circuitul documentelor necesare în procesul de adoptare de către
consiliul local prin modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;


considere necesară stabilirea unui nivel minimal de activitate pentru funcția de

viceprimar/vicepreşedinte de consiliu judeţean întrucât aceste funcții sunt remunerate la
nivelul primarilor și a președinților de consiliu local deși există posibilitatea ca pe durata
mandatului să nu i se deleagă nicio atribuţie şi nici să nu fie pus în situaţia de a exercita
atribuţiile primarului/preşedintelui consiliului judeţean;



obiectivele asumate de Partidul Naţional Liberal în ceea ce priveşte: reducerea

birocraţiei, reducerea şi chiar eliminarea timpului petrecut la ghişeu, colaborare interinstituţională prin stimularea conectării bazelor de date cu informaţii şi documente necesare în
procesul de furnizare a unui serviciu public, reducerea numărului de funcţionari la ghişee şi
repartizarea mai eficientă de sarcini pentru aceştia;


doresc ca în instituţiile de învăţământ superior să fie cel puţin 10 locuri pentru

studii gratuite acordate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de
protecţie specială, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, , în condiţiile legii;


urmăresc să asigur protecţia juridică necesară şi adecvată a salariaţilor la locul de

muncă, prin combaterea hărţuirii morale la
locul de muncă. Definirea conceptului de
„hărţuire morală la locul de muncă”;


2018

a

reprezentat

anul

sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, prilej cu
care

am

propus

înființarea

Muzeului

Centenarului Marii Uniri;


implementarea sistemului de “tichete pentru ajutor social”, ce se vor distribui

titularilor prin intermediul unităţilor administrativ-teritoriale și cu care vor putea fi
achiziționate produse alimentare, însă fără a avea posibilitatea de a achiziționa alcool sau
produse din tutun;


prin modificarea alin. 1 al art. 16 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, se extinde

accesul persoanelor la formare profesională si educaţie;


modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea

Curţii Constituţionale vine ca urmare a constatării tendinţei de acaparare a prerogativei
legislative de către Guvernul României în detrimentul Parlamentului României. Se propune
introducerea controlului de constituţionalitate asupra motivelor care justifică urgenţa unei
ordonanţe de urgenţă, din oficiu, de către Curtea Constituţională, după adoptarea acesteia de
către Guvern, până la momentul înregistrării la Camera competentă să o dezbată şi până la
momentul publicării în Monitorul Oficial;


România deţine o tradiţie bogată în educaţia şi dezvoltarea domeniului

învăţământului profesional şi tehnic, astfel instituirea Zilei Naţionale a Meseriilor reprezintă
un mod de a promova această formă de învățământ;



cazurile de delincvență juvenilă din ultimii ani s-au înmulţit simţitor, iar gradul

de recidivă este semnificativ. Zilnic sunt trimişi în judecată şapte minori pentru comiterea
infracţiunilor de furt şi tâlhărie, unul pentru o lovire sau vătămare corporală simplă ori gravă;
la fiecare trei zile un minor este adus în faţa judecătorul pentru că a comis un viol sau a omorât
o altă persoană. Printr-o propunere legislative pe care am semnat-o urmăresc instituirea unui
centru educativ pentru minori şi a unui centru de detenţie pentru minori în fiecare dintre cele
8 regiuni de dezvoltare ale României;


prin modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat doresc

reglementarea participării pe o piaţă a muncii mai extinsă a persoanelor apte de muncă din
rândul familiilor beneficiare de ajutor social, care au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea
primarului, acţiuni sau lucrări de interes local;


se impune modificarea Legii nr. 20/2018 în sensul abrogării obligativităţii pentru

personalul cu funcţii publice de conducere, din cadrul Autorităţii şi a unităţilor din subordinea
acestora sa deţină, în exercitarea funcţiei, certificat de securitate, respectiv autorizaţie de acces
la informaţii clasificate;


decizia de diferenţiere a vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi a creat, în

unele situaţii, nemulţumirea unor femei
care

s-au

pensioneze,

văzut
deşi

nevoite
îndeplineau

să

se
toate

celelalte criteriile profesionale pentru a
mai profesa. Dezbaterea publică pe
această temă oferă toate argumentele
modificării Legii nr. 263/2010, în
sensul că femeilor trebuie să li se
recunoască posibilitatea ca, la cerere, să
poată beneficia de acelaşi tratament ca
şi bărbaţii şi să iasă la pensie la vârsta de 65 de ani;


deşi, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii şi-au asumat strategii naţionale

cu privire la implementarea Educaţiei pentru sănătate în programa şcolară, acestea nu au
generat efecte palpabile în sistemul de învăţământ. Susţin modificările legislative cu scopul de
a facilita implementarea Educaţiei pentru sănătate în programa şcolară, susţin astfel evoluţia

sistemului educaţional şi conturarea cadrului legislativ menit să combată efectele nocive ale
lipsei promovării normelor sanitare, de igienă și de sănătate;
eliminarea taxei de evaluare a dosarului în cuantum de 50 de lei, pentru cei ce



doresc Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor obţinute în străinătate;
creşterea perioadei în care li se acordă tinerilor indemnizaţia de părăsire a



sistemului de protecţie specială de la o lună la 3 (trei) luni, tocmai cu scopul facilitării unei
tranziţii cât mai uşoare către viaţa independentă;
adoptarea unor măsuri ce vizează urgentarea realizării lucrărilor necesare



înscrierii terenurilor agricole si silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară; reducerea
termenelor procedurale instituite în cadrul Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996 precum şi stabilirea semestrială, prin hotărâre de guvern, a cuantumului finanţării
lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale de către
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
în contextul unor sancţiuni contravenţionale modice, ignorarea termenelor



imperative prevăzute de alin.(5) şi (6) ale art. 13 din Legea nr. 407/2006 fiind penalizată în
prezent doar cu amenzi de la 2.000 la 4.000 lei, apreciez că se impune înăsprirea acestora
printr-un spor de 4% din valoarea pagubelor, care să fie direct proporţional cu numărul de zile
întârziere în calculul acestora şi plata despăgubirilor aferente;
doresc


posibilităţii

ca

şi

acordarea
alte

instituţii

subordonate Ministerului Tineretului şi
Sportului să poată înfiinţa centre de
tineret și diversificarea tipurilor de
activităţi care să poată fi derulate în
cadrul unui centru de tineret, în
corelaţie

cu

nevoile

studenţi

şi

tineri,

congruenţă

cu

exprimate
precum

şi

de
în

recomandările

Programului de Guvernare;


propunerea legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul

comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor se
modifică în sensul în care, în cazul unora dintre contravenţiile prevăzute de actele normative

cu incidenţă în activitatea ANCOM, contravenientul să poată achita jumătate din cuantumul
amenzii aplicate de agentul constatator, nu jumătate din minimul prevăzut de lege, cum este în
prezent;
prin propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanţei Guvernului



nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de
drumuri naţionale din România, doresc eliminarea taxei de trecere a Podul Giurgeni - Vadu Oii
și Feteşti – Cernavodă;
cetăţenii români cu domiciliul în străinătate au dreptul să solicite autorităţilor



române eliberarea cărţii de identitate cu menţionarea domiciliului din străinătate sau a cărţii
electronice de identitate cu menţionarea domiciliului din străinătate
în anul 2015, alocaţia pentru copii a fost stabilită în cuantum de 84 de lei pe lună



per copil. De atunci nu s-a mai intervenit sub nicio formă pentru a ajusta în vreun fel valoarea
alocaţiei indiferent de evoluţia preţurilor şi a inflaţiei. Astfel se impune ajustarea valorii
alocaţiei cu indicele anual de inflaţie;
îmi doresc să impulsioneze


introducerea
localităţile

reţelelor

din

de

România,

gaze
ca

în

soluţie

alternativă la încălzirea cu lemn de foc, în
condiţiile

în

care

din

anul

2012,

Ministerul Energiei nu a mai scos la
licitaţie spre concesiunea nicio reţele de
gaze, în ciuda faptului că existau peste
350 de solicitări ale administraţiilor
publice locale din România de introducere a reţelelor de gaze în acele localităţi;


în cursul activităţii profesionale lucrătorii pot fi expuşi anumitor riscuri ale căror

repercusiuni asupra sănătăţii pot apărea la mulţi ani după încetarea expunerii. Consider
oportun un proiect de lege care să aibă în vedere depistarea precoce a acestor afecţiuni la
populaţia expusă riscului pneumoconiogen, respectiv cancerigen/mutagen;


România se confruntă cu o problemă de mediu profundă care generează efecte

negative pe termen scurt, mediu şi lung - lipsa colectării şi reciclării selective a deşeurilor. Îmi
doresc să cresc gradul de informare şi de conştientizare, precum şi educarea elevilor cu privire
la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor;



consider că ar fi necesar să fie pusă în valoare publicitatea imobiliară, prin

înscrierea în cartea funciară a calităţii de monument istoric al imobilului, prin exercitarea
dreptului de a cere notarea de către instituţiile publice competente. În acest fel, ordinul
ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea unui imobil ca monument istoric,
precum şi declanşarea procedurii de clasare ar putea fi comunicate de îndată Biroului de carte
funciară competent;


propun completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă,

precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, prin introducerea votului electronic pentru cetăţenii cu domiciliul în afara ţării;


propunerea legislativă privind implementarea programului „Tineri în Parlament"

îşi propune să sprijine tinerii din întreaga ţară care, beneficiind de subvenţii din partea
Camerei Deputaţilor prin deputaţii din circumscripţiile lor electorale pot avea parte de
experienţa educativă a vizitării Parlamentului;


prin lege să se aprobe executarea obiectivului de investiţii Autostrada Nordului,

pe ruta: Vama Petea - Satu Mare - Baia Mare - Dej
- Bistriţa - Vatra Dornei – Suceava;


autorităţile administraţiei publice

locale au obligaţia să asigure iluminatul public al
trecerilor

pentru

pietoni

nesemaforizate,

semnalizate prin indicatoare sau marcaje, de pe
sectoarele

de

drumuri

internaţionale

«E»,

drumuri naţionale şi drumuri de interes judeţean
situate în intravilanul localităţilor, prin utilizarea
sistemelor de iluminat public performante din
punct de vedere energetic;


în situaţia contestării procesului-

verbal de contravenţie, prin care i s-a suspendat acest drept, să nu fie expus sancţiunii de
majorare a duratei de suspendare, pentru nepredarea permisului. Propunerea noastră, în
concordanţă cu normele constituţionale, este ca acest termen să curgă de la data epuizării
tuturor căilor de atac, dată de la care curge şi obligaţia Serviciilor Rutiere Judeţene, din raza
teritorială a domiciliului titularului dreptului de a conduce, de a le comunica conducătorilor

auto, ca în termen de 10 zile să preda permisul, cu menţinerea duratei de suspendare,
constatată iniţial prin procesul-verbal de contravenţie, neschimbat prin Sentinţa Civilă,
pronunţată de către ultima instanţă de judecată;
prin Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele



de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 se impune
modificarea actului normativ şi simplificarea procedurii birocratice greoaie, care nu permite
rezolvarea unor probleme practice într-un mod simplist;
___
Pe lângă proiectele pe care le-am

amendamentele propuse în Comisia

inițiat, am mai avut ocazia să îmi pun

de învăţământ, știință, tineret şi sport

amprenta asupra altor proiecte de lege care

au adus modificările necesare pentru

să aducă o îmbunătățire situației actuale și

a transforma această inițiativă într-

un exemplu ar fi problema greutății

un proiect aplicabil.

prea mari a ghiozdanelor cu care se
confruntă în fiecare zi mii de elevi şi
de părinţi.

Camerei Deputaților, de Senat și a
fost

Astfel printr-un proiect de lege,
unitățile

Propunerea a trecut de plenul

didactice

de

promulgată,

devenind

astfel

Legea nr. 357/2018 .

învățământ

___

preuniversitar asigură fiecărui elev un

O altă lege pe care am votat-o și pe

spațiu special, cu acces individual, pentru
depozitarea manualelor, rechizitelor și a

care

altor auxiliare didactice, inclusiv în afara

internshipului care creează un cadrul

orelor

legal pentru programele de internship, o

didactice.

Mă

bucur

că

am

susținut-o,

este

legea

lege așteptată de mulți tineri.
Printre plusurile pe care această lege
le

aduce

ar

fi:

remunerarea

participanților

la

internship

50%

salariului
aceste

cu

minim,

programe

programele
din

valoarea

participanții
vor

fi

de
la

asigurați

medical, iar perioada de internship

Târgu

Mureș

-

„Autostrada

va fi calculată ca vechime în muncă.

organizată la Palatul Cotroceni.

Unirii”,

Totuși am atras atenția asupra unor
elemente care pot crea confuzie. Internship
este un cuvânt preluat din limba engleza și
care are corespondent în limba română
sintagma “stagiu de practică”. În prezent
avem în vigoare legea nr. 258/2007 privind
practica elevilor și studenților, iar în viitor
vom avea și legea Internshipului. Există
diferențe între cele două legi, însă sunt și
aspecte unde se suprapun.

În calitate de co-inițiator îmi doresc să văd
acest proiect început și finalizat, însă știu că
legi avem, mai trebuie doar să fie respectate
și

spun

asta

gândindu-mă

la

Legea

Educației nr.1/2011 unde este menționat
foarte clar la art.8 obligativitatea alocării a
6% din PIB pentru bugetul educației. În
___

fiecare an însă se votează în Parlament

Pe 29 noiembrie 2018, la invitația
Președintelui

României,

domnul

Klaus

Iohannis, am participat la ceremonia de
promulgare a Legii privind aprobarea
obiectivului de investiții Autostrada Iași -

bugete pentru educație care sunt în jurul
cifrei de 3% din PIB.

Întrebări și interpelări
La doi ani de când am preluat

Astfel, nu este de mirare faptul că

mandatul de deputat am atins o bornă

cele mai multe întrebări au fost adresate

importantă

mea

Ministerului Educației Naționale(38/200),

parlamentară. În cei doi ani de zile am

urmat de Ministerul Sănătății (26/200) și

depus un număr de 200 de întrebări

Ministerul Transporturilor (19/200).

în

activitatea

și interpelări instituțiilor statului.

___
Centura

Metropolitană

a

Municipiului Cluj-Napoca a fost, este
și va fi un subiect de maxim interes
pentru

mine

iar

prin

intermediul

întrebărilor toți miniștrii de la transporturi
și toți premierii (care nu au fost puțini) au
fost

informați

despre

situația

acestui

proiect.
Întrebările sau interpelările pe care
le-am adresat membrilor guvernului au ca
temă problemele de interes local cum este
centura metropolitană Cluj, dar și subiecte
de

o

importanță

națională

cum

este

siguranța copiilor în școli.
Educația,

sănătatea

și

transport

Județul Cluj este un județ viu, activ și

reprezintă domeniile unde România

într-o continuă dezvoltare, acesta este și

are probleme și unde românii și-ar dori

motivul

să vadă cele mai mari progrese.

reprezintă un subiect foarte important

infrastructura

de

pentru

care

#CenturaCluj

pentru mine. Am adresat trei întrebări
miniștrilor, care au ocupat poziția de

Ministru

al

interpelări

Transporturilor,

către

și

prim-miniștrii,

două
Mihai

Programul

Operațional

___

subiect.

ministru Tudose, i-am adus la cunoștință
demersurile pe care autoritățile locale le-au
întreprins până în prezent și faptul că
Centura Metropolitană a Clujului se află în
Master Planul de Transport al României și
al Uniunii Europene. I-am solicitat domului
premier o dată clară și termene precise la
care

Guvernul

va

demara

procedurile

pentru acest proiect.
Într-o

întrebare

adresată

2014-

2020.

Tudose și Viorica Vasilica Dăncilă, pe acest

În interpelarea adresată Primului-

Regional

Prima întrebare pe care am depus-o
în calitate de deputat a avut ca subiect
”Stadiul proiectului de cercetare privind
studierea și crearea unor alimente necesare
copiilor cu diabet sau alte suferințe de la
Universitatea

de

Științe

Agricole

și

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca” și a
fost adresată domnului Șerban-Constantin
Valeca, la acea dată ministrul Cercetării și
Inovării.
___

Ministerului Transporturilor în luna martie

Clujul fiind un important centru

2018, l-am întrebat pe domnul ministru

universitar medical, gărzile efectuate de

Lucian Șova: "Dacă centura metropolitană a

medicii rezidenți au reprezentat subiectul

Municipiului

o

unei alte întrebări, prin care am urmărit să

prioritate a mandatului său și dacă există

aflu dacă medicii rezidenți din anul I și II

posibilitatea ca fondurile europene să

vor fi remunerați pentru gărzile efectuate și

se

am mai solicitat și numărul de gărzi plătite

Cluj-Napoca

piardă",

iar

reprezintă

Ministerul

Transporturilor a răspuns: "Nu se
poate pronunța". No comment!
Lipsa

acestui

proiect

de

infrastructură blochează și alte proiecte
mari de investiții precum Spitalul Regional
de Urgență din Florești, proiect demarat de
Ministerul Sănătății, prevăzut în strategia
națională și care va fi finanțat prin

pe care un medic rezident le poate efectua.

semnalate , în scopul identificării unor

Întrebarea a fost adresată Ministrului

măsuri viabile.

Sănătății,

de

la

vremea

respectivă,

___

domnului Florian Bodog.

Într-o întrebare din luna martie a

___

anului 2017, adresată doamnei ministru

În urma activității din circumscripția

Carmen Dan, am cerut explicații și

electorală, locuitorii orașului Câmpia Turzii,

soluții pentru modul ineficient de

dar și din zonele apropiate, s-au plâns de

funcționare

al

nivelul foarte ridicat de zgomot făcut de

Comunitar

Regim

avioanele care decolează și aterizează la

Conducere

și

Înmatriculare

Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Sunt

Vehiculelor

din

județul

conștient de importanța pe care o are

răspunsul primit am fost informat de

baza aeriană, atât la nivel național cât

soluționarea problemei, în urma sesizării

și regional, însă i-am adus la cunoștință

făcute, cel puțin la acel moment.

domnului

ministru

(din

respectivă)

Mihai-Viorel

perioada

Fifor

Public

Permise
Cluj.

de
a
În

___

aceste

aspecte și l-am rugat să găsească soluții.

Serviciului

Locuitorii

comunei

Tureni

din

Discuții pe această temă am avut și cu

județul Cluj se confruntă cu o problemă

reprezentanții armatei Statelor Unite ale

majoră după ce în luna august Compania

Americii.

Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere a amplasat separatoare de sens din
beton pe toată lungimea secțiunii de drum
DN1 care trece prin localitate, astfel
locuitorii comunei fiind nevoiți să ocolească
kilometrii întregi pentru a putea ajunge la
casele lor. I-am adus în atenție domnului
ministru (din perioada respectivă) Felix

În urma răspunsului, am primit din
partea

Ministerului

Apărării

Naționale

Stroe această problemă și demersurile pe
care autoritățile locale le-au făcut deja. Ca

asigurări că se vor dispune măsuri le

urmare

necesare

Transporturilor,

pentru

analizarea

aspectelor

a

sesizării

mele,

Poliția

Ministerul
Rutieră

și

administrația locală a comunei Tureni au
început procedurile pentru instalarea unui
sens giratoriu în comună.

___
La începutul anului 2018, România a
fost lăudată și dată drept exemplu în

___

repetate

În 2018 s-au împlinit 142 de ani de la
naşterea sculptorului considerat creatorul
artei moderne, Constantin Brâncuși. Pentru
a cinsti memoria acestui mare sculptor
român, în anul 2015 s-a dispus înființarea
Muzeului Naţional “Constantin Brâncuşi”

rânduri,

de

către

partenerii

strategici, fiindcă și-a onorat promisiunea
de a aloca 2% din PIB în domeniul apărării.
2% din PIB pentru apărare se bucură de
susținerea

Președintelui,

Parlamentului,

dar

Guvernului,

și

a

tuturor

formațiunilor politice.

prin Legea nr.199/2015. Din 2015 și până în
prezent

lucrările

pentru

înființarea

Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"
au avansat foarte greu, la mijlocul anului
2017 fiind ales un sediu care să găzduiască
acest muzeu și cam atât. L-am întrebat pe
domnul ministru George Ivașcu, ministrul
culturii şi identităţii naţionale la acea
vreme, despre planurile ministerului în

Așa

că

am

întrebat

Ministerul

privința Muzeului Național “Constantin

Apărării Naționale care este situația privind

Brâncuși”.

cheltuirea banilor alocați. În răspunsul pe
care l-am primit mi se transmite că în
primele nouă luni ale anului 2018 s-au
cheltuit 9 373 611 mii lei ceea ce reprezintă
1,03%. Am revenit cu întrebarea la sfârșitul
anului 2018, iar în noul răspuns se arată
faptul că la 31.10.2018 s-au cheltuit 13
840 741 mii lei, ceea ce reprezintă
1,52%.

Rămâne

de

văzut

dacă

reprezentanții Guvernului vor reuși să își
respecte promisiunea făcută.

Internship
În fiecare an organizez un stagiu de
practică atât la cabinetul parlamentar din

a

le

activitatea la început de săptămână.

La

2017, iar interesul arătat față de acest
program a fost unul foarte mare, depășind
cu mult așteptările inițiale, astfel am decis
suplimentarea locurilor de la 2 la 4 pentru

funcționează

această

finalul

stagiului

de

practică

studenții primesc o diplomă și o adeverință
care

Prima ediție am organizat-o în anul

cum

instituție numită Camera Deputaților.

circumscripția electorală nr.13 Cluj, cât și la
Palatul Parlamentului unde îmi desfășor

arăta

atestă

finalitatea

cu

succes

al

programului.
Succesul înregistrat de prima ediție a
făcut din acest proiect un eveniment care se
va desfășura anual.

fiecare cabinet parlamentar. Am avut 8

Astfel pentru anul 2018 am decis să

studenți stagiari la această primă ediție a

punem la dispoziție un număr mai mare de

proiectului

locuri, astfel, au fost selectați 6 studenți

“Internship

la

Camera

pentru cabinetul din București și 6 pentru

Deputaților”.
Studenții de la cele două cabinete au

cabinetul de la Cluj.

urmărit procesul legislativ, au participat la

Durata programului a fost de două

audiențe, redactat scrisori, mail-uri și

luni, studenții având posibilitatea participe

întrebări. Toți studenții au participat la cel

activ la urmărirea procesului legislativ,

puțin o ședință din cadrul comisiilor

monitorizarea mass-media, elaborarea de

permanente ale Camerei Deputaților și au

întrebări și interpelări adresate instituțiilor

avut ocazia să urmărească și activitatea din

statului, pregătirea ședințelor comisiei de

cadrul plenului Parlamentului.

specialitate,

Pentru

studenții

din

Cluj

am

organizat o deplasare la București, într-o zi
cu activitate în plenul Parlamentului și în
comisia

Camerei

Deputaților

pentru

învăţământ, știință, tineret şi sport, pentru

asistarea

deputatului

la

audiențele cu cetățenii din jud. Cluj,
participarea

la

ședința

Învățământ,

Știință,

Comisiei

Tineret

și

de

Sport,

precum și la ședința de plen a Camerei
Deputaților.

Cu bucurie pot spune că cei prezenți
și-au îndeplinit toate sarcinile primite, dând

dovadă de seriozitate și profesionalism pe
durata întregului stagiu de practică.

2017
Mi-a făcut plăcere să particip activ la

Satisfacția a fost și mai mare atunci

campania electorală din comuna Călărași.

când rezultatele au sosit, iar doamna Vereș

Am făcut campanie door-to-door și am

a devenit primarul comunei Călărași.

discutat cu oamenii despre problemele
comunei. Alături de colegii mei: domnul
Daniel Buda - președintele PNL Cluj și
europarlamentar, domnul Emil Boc primarul
domnul
Consiliului

municipiului
Alin

Tișe

Județean,

Cluj-Napoca,
-

președintele

domnul

Dorin

Lojigan - primarul mun. Câmpia Turzii,
am fost alături de doamna Mirela Vereș la
întâlnirile cu cetățenii din satele Călărași,
Călărași - Gară și Bogata.

2017 a fost un an în care
partidul a trecut prin foarte multe
alegeri

interne,

importanță

alegeri

foarte

mare

de

o

pentru

viitorul partidului nostru.
Am

participat

la

___
La fiecare sfârșit de săptămână țin
audiențe, la cabinetul parlamentar din Cluj,
pentru a avea o legătură directă cu cetățenii,
iar pentru cei ce vin cu probleme le preiau

alegerile

sesizările

și

le

aduc

la

cunoștința

Organizației de Femei PNL Cluj, unde,

autorităților competente pentru rezolvarea

colega mea, doamna Mihaela Suciu a fost

lor. Am avut bucuria ca, în câteva rânduri,

realeasă președinte.

cetățenii județului Cluj să vină și cu soluția
la problema lor, aspect ce arată dorința de a
schimba în bine lucrurile.
___
Ziua Națională a României de 1
Decembrie este un alt prilej de a fi alături
de clujeni. A fost al doilea an consecutiv
când am participat la Cluj la evenimentele
organizate

cu

Entuziasmul

prilejul
clujenilor

acestei

zile.

poate

să

încălzească și cea mai rece zi de
Însă alegerile cu cea mai mare
încărcătură emoțională au fost totuși cele de
la organizația de tineret fiindcă acolo am
crescut ca om politic și acolo mi-am făcut
cei mai mulți prieteni.
Indiferent dacă persoanele pe care
le-am susținut în campaniile interne au
câștigat sau nu, mereu am susținut ca
partidul nostru să rămână unit și să lucrăm
în echipă.

decembrie, iar în Cluj mândria de a fi
român se simte, nu doar se afirmă!

___
Am

participat

Europene, Antonio Tajani - președintele
la

sfârșitul

lunii

octombrie 2017 la Congresul Ligii Aleșilor

Parlamentului European, Donald Tusk președintele Consiliului European, etc.

Locali, Clujul fiind gazda acestui eveniment

S-au dezbătut subiecte importante și

important pentru Partidul Național Liberal.

s-au căutat soluții pentru problemele cu

Toate administrațiile locale din țară au fost

care se confruntă Uniunea Europeană

afectate de modul haotic al guvernării PSD-

precum: populismul, migrația și problemele

ALDE-UDMR, iar prin noile modificări

de securitate.

propuse la Codul Fiscal, administrațiilor
locale

le

este

diminuată

considerabil

independența față de Guvern. M-am opus și
mă voi opune întotdeauna unor astfel de
modificări în Parlament.

În timpul congresului am participat
și la întâlnirea pe care delegația PNL a avuto cu Președintele României, domnul Klaus
Iohannis.

___
În aceeași perioadă am însoțit liderii
Organizației PNL Cluj la Oradea unde
sărbătorile centenarului au început prin
dezvelirea statuii lui Ion I.C. Brătianu.
Premierul Marii Uniri, Ion I.C. Brătianu, a
fost un model de demnitate.
___
Am

făcut

parte

din

delegația

Partidului Național Liberal care a participat
la Congresul PPE din Malta în perioada 29-

___

30 martie 2017. La acest congres au

Am participat la mai multe emisiuni

participat șefi de stat și de guvern, dar și

televizate, atât la nivel local cât și la nivel

lideri importanți ai instituțiilor europene.

național. De câte ori am avut posibilitatea

Printre participanți s-au numărat: Angela

am scos în evidență problematica locală.

Merkel - cancelarul Germaniei, JeanClaude Juncker - președintele Comisiei

Temele emisiunilor au fost diverse și

Partidul Național Liberal a fost atacat, nu

de fiecare dată am urmărit să evidențiez

am ezitat să intervin și să îmi apăr partidul

proiectele sau soluțiile pe care partidul

așa cum am știut eu mai bine.

nostru le avea la respectivele probleme.
Atunci când proiectele sau chiar direct

2018
Anul 2018 l-am început alături de
colegii

mei,

domnul

___

europarlamentar

Daniel Buda și domnul deputat Oroș
Nechita Adrian, la sediul PNL Cluj, unde
am prezentat Cartea Neagră a Guvernării

Pe 25 ianuarie am participat la
întâlnirea regională Nord Vest a Partidului
Național Liberal.
___

PSD-ALDE! Tot materialul îl puteți găsi
online pe site-ul www.pnl.ro.

Am participat la lucrările Consiliul
Naţional al Partidului Naţional Liberal din
data de 11 martie, unde s-au dezbătut
următoarele puncte: prezentarea raportului
de

activitate

al

Biroului

Executiv

al

Partidului Naţional Liberal, raporturile de
activitate ale grupurilor parlamentare ale
Partidului

Naţional

Liberal,

adoptarea

modelului de plan de acţiuni şi a criteriilor

periculoase pe care cei de la PSD-ALDE vor

de

să le aplice și care în timp ne vor afecta pe

evaluare

ale

filialelor

teritoriale,

rezoluţia Partidului Naţional Liberal pentru

noi tinerii.

transparenţă şi deschidere către societate
“PNL – zi de zi alături de oameni” și situaţia
politică.
___
De 8 martie am fost alături de colegii mei
din

TNL

Cluj-Napoca

și

de

domnul

viceprimar Dan Ștefan Tarcea și am oferit
flori doamnelor și domnișoarelor care s-au
aflat în zona Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Angajații români până în 45 de ani
contribuie la două sisteme de pensii. La
vârsta

de

pensionare,

românii

care

contribuie la Pilonul 1 și 2 vor avea o pensie
de stat și o pensie privată suplimentară.
Pilonul 2 de pensii reprezintă contribuția
angajatului de 3,75% din salariu brut. Banii
sunt în conturi individuale administrate de
fonduri private. Acești bani adunați în
Pilonul 2 pot fi retrași într-o singură tranșă,
distribuiți lunar sau lăsați moștenire.
___

___

Pe 25 mai, alături de colegii mei din
TNL Cluj, am continuat campania de
informare, privitoare la Pilonul 2 de pensie
intitulată

,,Oprește

furtul

lor!Sunt

banii tăi” în zona campusului universitar
Hașdeu. Le-am vorbit tinerilor despre
pilonul 2 de pensii și despre măsurile

La invitația președintelui TNL Cluj,
doamna Maria Forna, am participat la
Școala

de

deschidere
consilier

Toamnă

a

au

participat

doamna

Marinela

Marc,

mai

județean

TNL

Cluj.

La

domnul vicepreședinte PNL Cluj, Ovidiu

Cîmpean precum și Președintele PNL Cluj,
domnul europarlamentar Daniel Buda.

Proiectul de la Cluj a fost în stadiul
cel mai avansat, beneficiind de teren
suficient, cu o localizare foarte bună în
comuna Florești, pe drumul european,
având toate utilitățile și căile de acces.
Acest spital va avea capacitatea să
preia pacienții din toată Transilvania.
Însă Guvernul PSD-ALDE NU a alocat
bani pentru demararea proiectului
deși și-a asumat această responsabilitate în
fața românilor și a Comisiei Europene.

M-am bucurat să văd un număr mare
de tineri care sunt dornici să se implice în
politică și care își doresc o schimbare în
bine a societății. Am discutat despre situația
politică

actuală,

despre

europarlamentare

din

alegerile

2019,

despre

programul guvernamental Start-up Nation
și despre problemele cu care se confruntă
tinerii în ziua de azi. A urmat o zi plină de
workshop-uri

focalizate

pe

comunicare

politică.
___
În decembrie împreună cu colegii
mei de la PNL Cluj am ieșit iar pe străzile
Municipiului

Cluj

pentru

a

strânge

semnături pentru construirea Spitalului
Regional De Urgență.

Clujenii s-au arătat foarte interesați
și susțin acest demers al PNL

___
La invitația domnului primar, Popa
Ioan, din comuna Iara, am participat la
inaugurarea monumentului eroului martir
Ioan Arion. Acest eveniment cu o mare
încărcătură istorică m-a făcut să mă
gândesc la dragostea pentru țară și la
sacrificiile strămoșilor noștri

încerca să găsim soluții concrete pentru
rezolvarea acestora. Dificultatea cu care
avansează proiectele făcute în parteneriat
cu Guvernul reprezintă o problemă pe care,
din păcate, am regăsit-o în majoritatea
___

primăriilor liberale. Este foarte important și
benefic să avem o comunicare bună cu

În 2018 am vizitat mai mulți primari

primarii din teritoriu pentru a avea parte de

din județ, pentru a vedea cu ce se confruntă

o administrație eficientă orientată spre

și cu ce aș putea să îi ajut. Le mulțumesc

cetățeni.

pentru căldura cu care m-au primit și
deschiderea cu care am purtat discuțiile.
Am discutat despre problemele cu
care se confruntă comunitățile locale și vom

Vizitele în teritoriu vor continua și în
2019.

2017
În perioada 7-8 noiembrie 2017 am
participat

la

Forumul

Tinerilor

din

Uniunea

Parlamentari

Europeană. Întâlnirea a avut ca principală
temă de discuție “Populismul – amenințare
la Integritatea Europeană și la Democrație”.
Am profitat de ocazia pe care am
avut-o pentru a îi adresa Președintelui
Comisiei

Europene

întrebări

privind

aspecte legate de poziția Comisiei față de
situația deficitului bugetar al țării noastre.
În

urma

acestui

eveniment

am

realizat că partidele care conduc într-un
mod populist, precum PSD-ul, sunt la fel de
periculoase ca și partidele populiste!

___
Ca

membru

în

Baschet
Comisia

pentru

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport sunt un
mare susținător al sportului românesc și mă

Gimnastică,
orașul

sprijină și ele sportul.
inițiativele

legislative

și

punctele mele de vedere din cadrul comisiei
de specialitate, încerc să ajut atât sportivii
amatori și de performanță, cât și autoritățile
locale care își doresc să facă ceva pentru
sportul românesc.
Cu mare plăcere și bucurie am
participat la Campionatul European de

2018
Pe 20 februarie 2018, la invitația
Ambasadei Statelor Unite ale Americii de la
București, am vizitat baza militară de la
Kogălniceanu care este rezultatul alianței
strategice dintre România și Statele Unite
ale Americii. Cu prilejul vizitei, am urcat la
bordul distrugătorului USS Ross care se află
pentru a patra oară în România pentru a
efectua exerciții militare alături de Forțele
Navale Române.
___

Campionatul
ambele

European

competiții

de

de
o

importanță deosebită fiind găzduite de către

bucur să văd că autoritățile locale din Cluj

Prin

și

nostru.

În luna mai, în sala de lupte a

Este

de

datoria

noastră,

să

continuăm

clubului sportiv Dinamo, am participat la

tinerilor,

Memorialul "Nicolae Martinescu" unde am

îmbunătățim

avut plăcerea să văd copii de toate vârstele

Europene. Să promovăm, generațiilor

practicând sport din plăcere și pasiune.

viitoare, valorile Uniunii Europene precum

proiectul

și

a
să

Uniunii

demnitatea umană, libertatea, democrația,
statul de drept și drepturile omului.

___
Pe 9 mai sărbătorim Ziua Europei.
Lideri vizionari au inspirat crearea Uniunii
Europene în care trăim astăzi. Konrad
Adenauer și Robert Schuman sau Winston
Churchill, au avut puterea să nu se uite în
spate la trecutul ce îi separă, căci ei au ales
să privească spre viitorul ce îi unea. Părinții
fondatori au fost un grup de oameni cu
același ideal: o Europă unită, pașnică și
prosperă.
Trebuie să le mulțumim bunicilor și
părinților noștri pentru proiectul Uniunii
Europene. Ei au făcut ce au știut mai bine,
iar acum este rândul nostru.

Uniunea Europeană nu este perfectă,
dar obiectivele și valorile pe care le
reprezintă ne ajută să ne consolidăm și să
ținem piept problemelor care apar. Acest
proiect a adus pace pe bătrânul continent și
sper ca și generațiile viitoare să se bucure
de ea, așa cum facem noi de 73 de ani.
___

Am fost prezent la deschiderea
Festivalul

Internațional

de

film

României". Le-am vorbit tinerilor prezenți
despre

politicile

pentru

tineret,

Cluj-

Transilvania. TIFF este primul festival

Napoca fiind un model pentru alte

internațional de film de lungmetraj din

orașe ale țării.

România, care se desfășoară anual la Cluj-

___

Napoca. TIFF a crescut de la an la an
devenind cel mai important eveniment

De Ziua Internațională a Copilului,

cinematografic din România. În februarie

nu toți copii au fost în parc sau la locurile de

2011, TIFF a fost acreditat de Federația

joacă. Unii și-au reprezentat cu onoare țara

Internațională a Asociațiilor Producătorilor

la Turneul Internațional de Lupte de la

de Film (FIAPF) În acest fel, TIFF a ajuns

București, organizat de Răzvan Pîrcălabu,

într-o companie selectă, alcătuită din 50 de

Președintele Federației Române de Lupte

alte festivaluri competitive din toată lumea.

(FRL). Am fost să îi văd și să îi felicit pe toți
acești copii minunați, în primul rând pentru
munca

depusă

performanțele

și

mai

obținute.

apoi

pentru

Felicitări

și

domnului Constantin Mircea - antrenorul
lotului olimpic de juniori, Marian Sandu antrenor secund al lotului olimpic de
juniori, Cătălin Matache - antrenor secund
și Adi Olteanu, arbitru internațional, pentru
tot ceea ce fac pentru și împreună cu micii
sportivi români.

Spiritul tânăr și creativ transformă
Clujul în gazda perfecta pentru cel mai
mare festival de film românesc.
___
La sfârșitul lunii mai am participat la
prima ediție a conferinței "Oraș Tânăr al

___

americane. La eveniment au participat

La începutul lunii iulie am participat
la recepția organizată de Ambasada Statelor
Unite la București cu ocazia zilei naționale a
Statelor Unite ale Americii. Un eveniment
de

la

care

României,

au

absentat

Președintelui

primarul

Municipiului

Cluj-Napoca,

domnul Emil Boc, ambasadorul SUA, E.S.
domnul

Hans

Klemm

și

domnul

europarlamentar Daniel Buda.

Premierului
Senatului

și

Președintelui Camerei Deputaților. Dacă
gestul lor a fost o formă de protest, atunci
este de condamnat fiindcă, alături de
Uniunea Europeană, Statele Unite ale
Americii

este

un

important

partener

strategic pentru România.

___
Olimpiada

Internațională

de

Matematică 2018 a fost organizată în luna
iulie la Cluj și am avut plăcerea de a
participa
Este trist să vezi politicieni la

la

deschiderea

evenimentului

alături de: Președintele României, E.S.

cel mai înalt nivel cum fac politică la

domnul

cel mai mic nivel. Și mai trist este când

Municipiului Cluj-Napoca domnul Emil

acești politicieni îți conduc țara.

Boc, Vice Prim-ministru României doamna

O săptămână mai târziu, la Cluj, am
avut plăcerea de a participa la evenimentul

Klaus

Iohannis,

primarul

Ana Birchall și ministrul educației (de la
acea vreme) domnul Valentin Popa.

organizat pentru a marca celebrarea a 100

Felicitări echipei României pentru

de ani de relații de prietenie româno-

medaliile de aur, argint și bronz obținute la

Olimpiada Internațională de Matematică

Medium Sized Festival. În 2018 am ajuns în

2018!

comuna Bonțida la deja celebrul festival
Electric Castle. Am profitat de ocazie și am

___

vorbit cu primarul comunei, domnul Emil

Electric Castle are loc anual în
comuna Bonțida pe domeniul Castelului

Cârhaț, despre plusurile pe care acest
festival le aduce comunității locale.

Banffy. Festivalul îmbină un lineup muzical

___

cu variate cum ar fi rock, reggae, hip-hop,
trap, muzică electronică sau indie cu

În Municipiul Cluj-Napoca au loc

tehnologia cu arta alternativă, arta stradală,

două

cultura.

evenimente

Electric

Castle

a

fost

dintre

cele
culturale

mai
din

importante
România.

nominalizat de 4 ori la European

UNTOLD este cel mai mare festival de

Festival

muzică din România, care atrage peste 350

Awards,

la

categoria

Best

000 de participanți în cele 3 zile. Nume
mari de pe scena muzicii internaţionale,
precum Armin van Buuren, Kygo,

Diplo, Tiesto, Steve Aoki și mulți alții

Google de la Universitatea din Bucureşti,

urcă anual, pe scenă, la Cluj-Napoca, în

alături de Abigail M. Rupp, adjunctul

cadrul festivalului. Untold a câștigat

șefului misiunii Statelor Unite ale Americii,

premiul

Daniel Hulme, expert în inteligență

„Best

Major

European

Festival” în 2015, când Cluj-Napoca a

artificială

fost capitala europeană a tineretului. Am

University

College

participat la acest eveniment în 2018 și am

Cojocaru,

ministrul

văzut că provocările cu care se confruntă

societăţii

autoritățile locale pentru organizarea unui

Consilier de Stat în cadrul Administrației

asemenea eveniment nu sunt nici puține și

Prezidențiale, precum și colegi deputați din

nici ușoare. Totuși, nu întâmplător, Clujul

Comisia IT. Mă bucur că pe lângă București

este

și

gazda

organizatorilor

UNTOLD.
și

Felicitări

administrației

locale

pentru reușita lor!

și

Director

de

London,

Google

Ligia

a

la

Bogdan

comunicaţiilor

informaţionale,

Timișoara,

program

şi

Deca,

lansat

acest

program și la Universitatea Tehnica din
Cluj-Napoca.

___

___

La începutul lunii octombrie am

Am trimis o scrisoare organizaţiilor

participat la evenimentul de lansare a

studenţeşti din Cluj şi studenţilor senatori

proiectului

pentru

ai Universităţii Babeş Bolyai, iar prin acest

Programatori” şi inaugurarea hub-ului

demers sper să reuşesc deschiderea unui

„Atelierul

Digital

canal de comunicare şi colaborare cu
studenţii din universităţile judeţului Cluj.
Astfel, demersul meu vine ca o invitaţie
pentru a face Legea Educaţiei o lege mai
bună.
___
În

aceeași

internaţională

a

notă

studenţilor

de

Ziua

care

este

marcată, în fiecare an, pe 17 noiembrie, iam invitat pe studenții din Cluj-Napoca la o
discuție liberă cu întrebări și răspunsuri,

într-o atmosferă prietenoasă, în încercarea

Consiliul

de a găsi împreună soluții la problemele din

Telecomunicațiilor, reprezentând Comisia

sistemul

pentru

superior

de

învățământ.

Uniunii
tehnologia

Internaționale
informaţiei

a
şi

Evenimentul “Meet your representative!” a

comunicaţiilor din Camera Deputaților.

avut loc pe 15 noiembrie 2018 în Cluj pe

Țara noastră a obținut un loc în cadrul

strada Piezișă.

Consiliul

Uniunii

Internaționale

a

Telecomunicațiilor, cea mai importantă
organizație de standardizare în domeniul
telecomunicațiilor, aflată în prezent sub
egida Organizației Națiunilor Unite (ONU).
7 țări s-au bătut pentru cele 5 locuri
ale Regiunii C, unde România a primit cele
mai multe voturi (137), urmată de Federația
Rusă (136).

Curiozitățile lor legate de actualitatea
politică și administrativă, despre activitatea
mea de parlamentar și multe altele au
reprezentat subiecte de discuție. Mă bucur
foarte mult că au venit și că mi-au oferit
ocazia de a le răspunde întrebărilor pe care
le aveau. Cu siguranță acest eveniment se va
mai repeta și sunt deschis la orice întâlnire
de

acest

fel.

Relaționarea

directă

___

cu

studenții și tinerii în general poate duce la
proiecte noi de un foarte mare impact care
să îi poată ajuta pe viitor.
___
În luna noiembrie am făcut parte din
delegația României care a participat la

Am participat la seminarul “Cyber
and

Information:

Challenges

and

Opportunities for Romania’s 2019 EU
Presidency”

organizat

de

George

C.

Marshall European Center for Security
Studies

și

Universitatea

Națională

de

Apărare “Carol I”.La eveniment au mai

participat doamna Ana Birchall, vice primministru,

doamna

Abigail

M.

Ruppp

adjunctul șefului misiunii SUA în România,
domnul Christian Ziese, atașatul militar al
Ambasadei Republicii Federale Germania în
România, doamna Maria-Manuela Catrina,
Secretar

de

Stat

în

Ministerul

Comunicațiilor, domnul Anton M. Rog,
directorul Centrului Național Cyberint al
Serviciului Român de Informații, Șeful
Statului Major General, domnul General
Nicolae-Ionel Ciucă.

comise în mandatul din 2009, când a
desființat școlile de arte și meserii, și
va susține și promova educația și

___

formarea profesională.

Într-o întâlnire pe care am avut-o cu
studenții de la SNSPA, am discutat despre
dificultățile sistemului de învățământ și
criza forței de muncă din România anului

___
La sfârșitul lunii noiembrie am
participat

la

Forumul

Tinerilor

2018.
Sistemul de educație nu este corelat
cu cerințele de pe piața muncii, iar educația
și formarea profesională reprezintă cea mai
bună rampă de lansare în perspectiva
procesului de angajare. Elevii și studenții
care au urmat recent un astfel de program
și-au găsit, la scurt timp după absolvire, un
loc de muncă. Un sistem care în România
este la început și care din păcate nu este
suficient promovat în rândul tinerilor.
Sper

că

doamna

Parlamentari,

eveniment

organizat

de

ministru

Junge Industrie la Viena. Cu această ocazie

Andronescu a învățat din greșelile

m-am reîntâlnit cu Sebastian Kurz pe

care îl cunosc de aproape 8 ani, fiind

Decembrie la Cluj-Napoca.

împreună colegi în cadrul organizației de
tineret a Partidului Popular European
(YEPP). Astăzi Sebastian are 32 de ani și
câștigând încrederea electoratului austriac a
devenit

cel

mai

tânăr

cancelar/prim-

ministru din Europa.

Având în vedere că anul 2018 a
reprezentat anul în care țara noastră a
sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire,
evenimentele de la Cluj au fost mai pline ca
niciodată de încărcătură emoțională. Am
avut șansa de a fi contemporani cu un

Este îmbucurător să vezi prieteni și

moment unic. Sărbătorirea a 100 de ani de

colegi din YEPP ocupând funcții importante

la Marea Unire. 100 de ani cu bune și rele

în țările lor.

pentru

care

trebuie

Ca în fiecare an de 1 Decembrie am
participat alături de domnul primar Emil
Boc, domnul europarlamentar Daniel
Buda, domnul președinte al Consiliului
Județean Alin Tișe, domnul viceprimar
dedicate

mulțumim

Următorii 100 de ani reprezintă
datoria noastră, a tinerei generații, fiindcă
noi suntem responsabili de cum va arăta
România pentru copiii și nepoții noștri în
următorii 100 de ani.

Dan Ștefan Tarcea si colegii mei din PNL
manifestările

le

bunicilor și părinților noștri.

___

la

să

zilei

de

___

1

Pentru a marca 2 ani de activitate am
decis

să

relansez

sorinmoldovan.ro.

website-ul
Consider

că

transparența este foarte importantă,
mai ales când ocupi o funcție de demnitate
publică.

Astfel,

website-ul

sorinmoldovan.ro. devine un loc unde cei
interesați pot să găsească informații despre
activitatea

mea,

despre

circumscripția

electorală precum și despre Parlament la un
click distanță.

