
 

 

  



 

Alegeri Prezidențiale 2019. 

Programul meu în campania electorală. 

 

Joi, 10 OCTOMBRIE 

București activitate parlamentară 

 

 

Am început campania prin înlăturarea 

guvernului PSD. Moțiunea de cenzură inițiată 

de PNL a trecut ! 

 

 

Sâmbătă, 19 OCTOMBRIE 

Huedin 

Alături de colegii mei liberali am 

participat astăzi, la Huedin, la întâlnirea 

regională cu primarii și președinții de 

organizații din această din zonă. Am discutat 

în cadrul ședinței despre alegerile 

prezidențiale din 10 și 24 noiembrie, despre 

candidatura domnului președinte Klaus 

Iohannis și despre calendarul cu activitățile 

viitoare. 

 

 

Luni-Marți, 21-22 OCTOMBRIE 

București 

Luni după activitatea din Parlament, 

împreună cu doamna deputat Florica 

Cherecheș, președinte Organizația Femeilor 

Liberale, și colegii de la PNL Sectorul 1, am 

prezentat programul președintelui Klaus 

IOHANNIS bucureștenilor. Am vorbit despre 

ceea ce înseamnă România normală. 

Feedback-ul din partea cetățenilor a fost unul 

foarte pozitiv. Marți am continuat activitatea 

parlamentară în comisii și în plen. 

 

 

Sâmbătă, 26 OCTOMBRIE 

București – Liga Aleșilor Locali 

Am participat la Liga Aleșilor Locali. 

Consider acest eveniment ca fiind cel care 

arată adevărata diferență între administrațiile 

care au o conducere liberală și restul 

administrațiilor. Emil Boc - Cluj-Napoca și Ilie 

Bolojan - Oradea, sunt doar două exemple 

ale performanței în administrație. 

Administrațiile performante fac România 

Normală. 

 



 

Duminică, 27 OCTOMBRIE 

București prezentarea programului 

prezidențial 

La evenimentul de prezentare a 

programului prezidențial ”Împreună pentru 

România normală” au participat peste 700 de 

reprezentanți ai societății civile, ai mediului 

academic, parlamentari, aleși locali și membri 

ai Partidului Național Liberal. 

 

Vineri, 1 NOIEMBRIE 

Comuna Gilău 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împreună cu președintele PNL Gilau, 

domnul Topan Gelu și alături de câțiva colegi 

am fost în #Gilău pentru a face cunoscut 

programul prezidențial al candidatului 

Partidului Național Liberal, domnul Klaus 

Iohannis. Primul pas spre România normală 

a fost făcut în luna mai, acum este momentul 

să mai facem un pas. Pe 10 noiembrie un vot 

pentru Klaus Iohannis reprezintă un vot 

pentru România normală. 

 

Sâmbătă, 2 NOIEMBRIE 

Comuna Chinteni și Mun. Cluj-

Napoca 

  În primăvară am spus că se simte 

vântul schimbării în comuna Chinteni, o 

localitate condusă de către PSD de mai bine 

de 19 ani. Rezultatele de la 

europarlamentare din 26 mai mi-au dat 

dreptate, PNL câștigând alegerile în această 

comună. Un rezultat pozitiv la alegerile 

prezidențiale din această lună ar arăta că 

după 19 ani, locuitorii din Chinteni își doresc 

cu adevărat o schimbare. Îi mulțumesc 

doamnei Maria Man și colegilor mei care au 

fost astăzi alături de mine prin Chinteni. 

După ce am terminat în comuna 

Chinteni, am decis ca în a doua parte a zilei 

să mergem prin Municipiul Cluj-Napoca, mai 

exact în cartierul Mănăștur. Administrația 

liberală a Municipiului Cluj-Napoca este un 

exemplu când vorbim despre ceea ce 

înseamnă să pui nevoile cetățeanului pe 

primul loc. România normală, proiectul 

președintelui Klaus Iohannis, înseamnă exact 

acest lucru: nevoile cetățeanului să fie 

prioritatea aleșilor. 

Pe 10 noiembrie votăm Kluas Iohannis și 

România normală. 

 



 

Luni, 4 NOIEMBRIE 

București 

 

Astăzi am votat guvernul liberal. 

Pentru cabinetul condus de către 

președintele PNL începe cea mai grea etapă. 

Într-o perioadă limitată de timp trebuie să 

demonstreze că în Partidul Național Liberal 

există resursa, dorința și priceperea 

necesară pentru a rezolva problemele lăsată 

în urmă de către Guvernul PSD – Dragnea-

Dăncilă. Nu va fi ușor, dar sunt convins că 

vom reuși ceea ce ne-am propus! Mult 

succes și spor la treabă, Ludovic Orban ! 

Seara am participat la ceremonia de 

depunere a jurământului de către noii miniștri 

în fața președintelui IOHANNIS. 

 

Miercuri, 6 NOIEMBRIE 

Mun. Cluj-Napoca, Câmpia Turzii și 

comuna Tritenii de Jos 

  Astăzi am ajuns în Câmpia Turzii 

alături de Alin Tișe - președintele Consiliului 

Județean Cluj, Marius Minzat- vicepreședinte 

Consiliul Județean, LOJIGAN Dorin – primar 

Câmpia Turzii, dar și colegi din PNL și TNL 

Cluj. După, am continuat campania electorală 

și am ajuns în comuna Tritenii de Jos unde 

alături de colegii de la PNL Cluj am promovat 

programul politic al președintelui Klaus 

Iohannis. Am încheiat ziua de campanie in 

cartierul Mănăștur, din Municipiul Cluj-

Napoca, împreună cu domnul primar Emil 

Boc, cu doamna consilier Mihaela Suciu și cu 

colegii de la TNL, CSL și OFL. A fost o zi 

foarte productivă cu reacții foarte bune din 

partea cetățenilor care își doresc o Romanie 

normala și care vor merge la vot duminică pe 

10 noiembrie. Duminică are loc primul tur al 

alegerilor prezidențiale și este foarte 

important ca prezența la vot să fie cât mai 

mare. 

 



 

Joi, 7 NOIEMBRIE 

Comuna Chinteni 

Am continuat campania în comuna 

cea mai PSD-istă. Locuitorii comunei 

Chinteni voteaza Klaus Iohannis duminică ‼️ 

Înainte de alegerile din 26 mai am fost în 

comuna Chinteni, împreună cu președintele 

Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, 

pentru a rezolva problema drumului Deușu-

Măcicașu-Sânmărtin. Am ținut legătura cu 

Consiliul Judetean pentru a vedea evoluția 

situației și m-am bucurat foarte mult când am 

auzit că lucrările au început. Astăzi am fost în 

satele Măcicașu și Sânmărtin unde am 

constat că într-adevăr lucrările sunt într-o 

stare avansată. 

 

 

Vineri, 8 NOIEMBRIE 

Municipiile Gherla și Cluj-Napoca 

Ultima zi de campanie am început-o 

în Gherla alături de organizația PNL din 

municipiu. Sunt încrezător că vom obține un 

rezultat foarte bun duminică, atât la nivel 

județean cât și la nivel naționalAlături de 

Daniel Buda– președinte PNL Cluj și 

europarlamentar, Dan Ștefan Tarcea – 

Viceprimar, Maria Forna - președinte TNL 

Cluj, și mulți alți colegi din TNL și CSL, am 

petrecut ultima zi de campanie, destinată 

primului tur, pe străzile Municipiului Cluj-

Napoca. 

Am convingerea că vom obține un 

rezultat foarte bun duminică, un rezultat care 

ne va umple de energie pentru următoarele 

două săptămâni. Duminică mai facem un pas 

spre #RomâniaNormală. Duminică votăm 

pentru Klaus Iohannis.  

 

 

Duminică, 10 NOIEMBRIE 

Ziua Votului 

Am votat pentru România normala. 

Peste 150.000 de clujeni au votat cu 

România Normală. Rezultate finale:  

Klaus IOHANNIS 42,09% 

Dan BARNA 20,18% 

Viorica Vasilica DĂNCILĂ 10,43% 

 



 

Vineri, 15 NOIEMBRIE 

Comuna Căpușu Mare 

 

Am reînceput campania! Au fost 14 

candidați au mai rămas doi. În primul tur 

clujenii au fost alături de președintele Klaus 

Iohannis. Așa sper să fie și pe 24 noiembrie, 

când avem de ales între Klaus Iohannis și 

Viorica Dăncilă. 

Mulțumesc doamnei Marinela Marc - 

consilier județean și colegilor din TNL Cluj, 

fiindcă mi-au fost alături astăzi prin Căpușu 

Mare.  

 

 

Sâmbătă, 16 NOIEMBRIE 

Comuna Chinteni 

Pe 26 mai PNL a câștigat alegerile 

europarlamentare. Acesta a fost primul semn 

că locuitori din Chinteni vor o schimbare reală 

după 19 ani de administrație PSD. Rezultatul 

din 10 noiembrie a venit ca o confirmare. Am 

toată încrederea că în 24 noiembrie locuitorii 

din #Chinteni vor alege Klaus Iohannis, iar din 

2020 vor schimba administrația PSD-istă 

care "se ocupă" de soarta locului de 19 ani. 

După 19 ani de administrație PSD, sub 

conducerea doamnei Magdalena Lucia 

Suciu, în Chinteni NU sunt drumuri asfaltate, 

NU există canalizare și nici semnal la telefon. 

Toate acestea se întâmplă într-un sat aflat la 

numai 13 km de Cluj-Napoca. Mulțumesc 

colegilor de la TNL Cluj pentru efortul depus 

și doamnei Maria Manu pentru implicare. 

 

 

Duminică, 17 NOIEMBRIE 

Mun. Cluj-Napoca și comuna 

Sânmărtin 

Dimineață am venit să susțin U Cluj 

Handbal Feminin în confruntarea cu Rapid 

București. Imediat după meci, am continuat 

campania electorală în Parcul Central, alături 

de primarul Emil Boc, viceprimarul Dan 

Ștefan Tarcea și colegi de la organizația de 

tineret a Partidului Național Liberal Cluj. 

Duminica viitoare toți românii sunt chemați să 

își aleagă președintele pentru următorii 5 ani. 

Klaus Iohannis președinte pentru 

#RomâniaNormală. În ultima parte a zilei am 

mers în comuna Sânmărtin să facem 

cunoscut programul președintelui 

IOHANNIS. Le mulțumesc colegilor de la TNL 

Cluj și domnului Iulian Sânmărtean, 

președinte Pnl Gherla și consilier județean, 

fiindcă mi-au fost astăzi alături. 



 

Luni, 18 NOIEMBRIE 

Comuna Mănăstireni 

Din casă în casă, din poartă în poartă, 

ducem mesajul președintelui Klaus Iohannis 

către clujeni. Astăzi am fost în satul Bedeciu, 

comuna Mănăstireni, alături de viceprimarul 

Coldea Radu și organizația de tineret a PNL 

Cluj. Duminică votăm Klaus Iohannis!  

 

 

Marți, 19 NOIEMBRIE 

Comunele Iara și Bobâlna 

 

Suntem în ultima săptămână de 

campanie, iar în această dimineață am fost în 

comuna Iara. Duminică poziția 1 pe buletinul 

de vot reprezintă soluția pentru România 

normală. La prânz ne-am deplasat în comuna 

Bobâlna care este cunoscută în mod special 

ca fiind locul de unde a pornit răscoala din 

1437.  Astăzi, alături de președintele PNL 

Bobâlna, domnul Florea Pator și de tinerii 

liberali clujeni, am fost în campania electorală 

prin câteva sate care fac parte din comună și 

anume: Maia, Băbuțiu, Răzbuneni și Suăraș. 

Din păcate, o comună cu o istorie atât de 

importantă are parte de un prezent anost din 

cauza unui primar PSD, care conduce deja 

de prea mulți ani comuna Bobâlna, lipsit de 

viziune și fără capacitatea de a fructifica 

resursele și istoria acesteia. Blocată în timp și 

îmbătrânită, comuna Bobâlna este singura 

unitate administrativ teritorială din județul 

#Cluj în care PSD a câștigat alegerile în turul 

1, motiv pentru care am vrut neapărat să 

ajung în această campanie și aici, pentru a 

discuta cu cetățenii despre proiectul 

președintelui Klaus Iohannis pentru România 

normală. Sunt convins că lucrurile se vor 

schimba duminică, iar locuitorii din Bobâlna îl 

vor alege pe cel care într-adevăr poate și vrea 

să schimbe România în bine, într-o țară 

normală! 

 

 

Miercuri, 20 NOIEMBRIE 

Comunele Mihai Viteazu și Viișoara 

Astăzi în comuna Mihai Viteazu am 

fost alături de Moisă Robu, Capătă Vasile și 

membri organizației de tineret PNL Cluj. Sunt 

ultimele zile de campanie și este de datoria 

noastră să ne asigurăm că toți cetățenii cu 

drept de vot cunosc programul politic al 

președintelui Klaus Iohannis. Apoi, am luat la 

pas comuna Viișoara pentru a face cunoscut 



 

programul președintelui Iohannis. 

Interacțiunea cu locuitorii și rezultatele din 

primul tur ne fac să fim încrezători că 

duminică Klaus Iohannis va câștiga alegerile 

prezidențiale în comuna Viișoara. Duminică 

24 noiembrie mergem la vot! Duminică 

alegem România normală! 

 

 

Joi, 21 NOIEMBRIE 

Comunele Mica și Unguraș 

Am ajuns în comuna Mica alături de 

domnul Dan Gavra – vicepreședinte PNL Cluj 

și colegii de la TNL Cluj. Am prezentat 

programul electoral al președintelui Klaus 

Iohannis și am transmis locuitorilor din 

comună importanța votului de duminică. 

Votul de duminică va alege președintele 

următorilor 5 ani. Următoarea oprire a fost în 

comuna Unguraș însoțit de aceeași echipă. 

Am bătut la fiecare poartă! Nu am întâlnit 

persoane care să nu cunoască faptul că 

duminică avem turul 2 al alegerilor 

prezidențiale. Este drept că nu toți au o opinie 

formată, însă le-am spus tuturor cât de 

important este să participe la vot și să aleagă 

un președinte european. România normală 

începe cu un vot pentru Klaus Iohannis. 

 

 

Vineri, 22 NOIEMBRIE 

Municipiul Cluj-Napoca 

În ultima zi de campanie simpatizanții 

PNL și ai președintelui Klaus Iohannis au 

plecat într-un marș prin Municipiu Cluj-

Napoca pentru a marca sfârșitul unei 

campanii lungi, dar frumoasă. Am ales să 

susțin în această campanie candidatul care a 

luptat pentru statul de drept, nu împotriva lui. 

Candidatul care a luptat alături de societatea 

civilă, nu împotriva ei. Candidatul care a avut 

ca prioritate nevoia cetățeanului, nu nevoia 

președintelui de partid. Klaus Iohannis a 

reprezentat țara cu cinste, nu ne-a făcut de 

râs! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Duminică, 24 NOIEMBRIE 

ZIUA VOTULUI 
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