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Pandemia de coronavirus SARS-CoV-2

Pandemia de Covid-19 a 
prins toate statele lumii 

nepregătite.
Pentru România situația a Pentru România situația a 
fost și mai dificilă fiindcă 
Guvernele PSD, care au 
condus țara în utimii ani, 
nu s-au îngrijit de stocul de 
echipamente pentru astfel 

de situații.
În 2 luni de GuÎn 2 luni de Guvernare 
PNL toate spitalele au 
avut echipamente de 
protecție și capacitatea 
de testare a ajuns de la 
400  la 11 000 și mai apoi 
la 30 000 în 5 luni. 

“
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Prin apariții TV, luări de poziție, interviuri și materiale 
informative, am susțin măsurile luate de către 

Guvernul PNL.
Măsuri de siguranță sanitară, dar și cele cu impact 
economic au fost subiecte pe care le-am abordat în 
toată perioada de stare de alertă și mai apoi stare de 

urgență.

“
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Tot pentru a combate pandemia de coronavirus, în 
Camera Deputaților, am susținut și votat mai multe 
proiecte legislative care ajută instituțiile statului 
și personalul care se află în prima linie de luptă cu 

acest tip nou de virus. “
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În 2020 am avut un număr de 36 de apariții 
radio/TV. Consider că susținerea punctelor de 
vedere în media este foarte importantă pentru o 

corectă informare a opiniei publice. 

“



Alegeri locale 2020

Să faci campanie în 
județul Cluj a fost ușor. 
Performanța 

administrației liberale 
de la Cluj reprezintă un 
model bun de urmat de 

către toate 
administrațiile din țară.  administrațiile din țară.  
Promisiunile de acum 4 
ani au fost transformate 
în realizări cu ajutorul 
fondurilor europene și 
astfel calitatea vieții a 
cruscut în Cluj.

sorinmoldovan.ro

“
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 Am fost alături de candidații Partidului Național 
Liberal care și-au asumat să schimbe conducerea 
socialistă din localitățile lor. În timpul campanie 
electorale am ajuns în 15 municipii, comune și 
sate, unde am prezentat realizările administrației 
liberale dar și planurile de dezvoltare pentru viitor. În 
cei 4 ani, pe care i-am petrecut în Parlament, mereu 
am fost aam fost alături de primarii PNL și i-am sprijinat de 

câte ori am avut ocazia. 

“
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Rezultatele obținute de organizația PNL Cluj la 
alegerile locale din 2020 au fost foarte bune. 

46,52% a fost scorul politic al PNL pentru Consiliului 
Județean Cluj și 54,46% la nivelul Consiliului local.
Un scor care ne onorează și ne responsabilizează.  “
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Proiecte legislative
În cei patru ani am fost 
inițiatorul sau co-inițiator 
pentru 113 propuneri 
legislative. Din acestea 
25 au fost promulgate 

ca legi.
9 p9 proiecte din cele 25 au 
fost adoptate în anul 

2020.
În continuare vă prezint 
trei proiecte care vor 

avea un
impact semnificativ impact semnificativ 
pentru viața clujenilor.
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“



În data de 17 iunie, Parlamentul României a adoptat 
proiectul de lege inițiat în colaborare cu Consiliul 
Județean Cluj prin care Consiliul Județul primește 
în proprietate terenul destinat construirii noului 

Spital Pediatric Monobloc din Cluj. 

“
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În urma 
amendamentului depus 

în comisia de 
specialitate, locuitorii 
comunelor Aghireșu, 
Iara și Căpușu Mare, 
vor avea posibilitatea 
să se pensionesă se pensioneze cu 2 
ani mai devreme dacă 
îndeplinesc condițiile 
legii 263/2010.

  La mulțumesc domnilor 
primari Sorin Lehene, 
Iancu Gheorghe și Popa 
Ioan Dorin, pentru 
implicare și colaborare.

“



Doresc să vă 
mulțumesc pentru 
răbdarea cu care ați 
parcurs acest scurt 
material infromativ.
Mai mulMai multe detalii 

despre activitatea mea, 
din cei 4 ani de mandat, 
găsiți pe site-ul 

sorinmoldovan.ro și pe 
pagina web a Camerei 

Deputaților.

Rămâneți sănăRămâneți sănătoși! 

“




