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Cuvânt înainte
În virtutea principiului transparenţei vă prezint raportul de activitate ce cuprinde acţiunile desfăşurate în perioada
septembrie-decembrie 2019. Acţiunea este subsumată dreptului cetăţenilor de a participa la procesul decizional şi de a avea
acces la informaţiile privind activitatea celor pe care i-au ales.
Așa cum v-am obișnuit până acum în exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor Parlamentului am folosit o serie de instrumente
(întrebări, interpelări, luări de cuvând în Plenul Camerei Deputaţilor, iniţierea de propuneri legislative, depunerea de moţiuni
simple şi de cenzură) care constituie un indicator pentru evaluarea activităţii pe care am derulat-o.
Sesiunea parlamentară care tocmai a trecut a fost una cu noutăți pentru partidul din care fac parte, dar și marcată de două
evenimente politice foarte importante: alegerile prezidențiale și demiterea Guvernului PSD prin moțiune de cenzură, după care
coagularea mai multor forțe politice pentru învestirea și susținerea Guvernului minoritar al Partidului Național Liberal.
Pe parcursul acestei sesiuni parlamentare am continuat să mă implic și, din calitatea de deputat, să intermediez în vederea
rezolvării unor probleme care mi-au fost semnalate de colegi sau de cetățeni. Însă, știm că mai avem multe de realizat, pentru
că în acest moment Parlamentul României este unul dintre pilonii democrației românești unde, din păcate, se dau lupte pentru
supremația unor forțe politice, fără a se ține cont de rolul pe care îl avem și pentru care am fost aleși să fim reprezentanții
oamenilor în Parlament. Cu toate acestea, am încredere că procesul de normalizare și modernizare al României va continua și,
cei care încă pun piedici, vor înțelege care este miza și vor face politică, după regulile democrației, nu populisme ieftine, cu mize
restrânse sau care servesc doar anumitor grupuri de interese.

Priorități
Susținerea Guvernului PNL pentru a duce la îndeplinire programul de Guvernare liberal, pentru o Românie
Modernă, pentru prosperitatea românilor.

Pregătirea și susținerea candidatului PNL la alegerile prezidențiale – Klaus Iohannis! Unul dintre cei mai buni
președinți pe care i-a avut și îi are România.

Reprezentarea intereselor României în forurile europene, din care fac parte.
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Activitate legislativă
În perioada septembrie – decembrie 2019 am transmis ministerelor 12 întrebări/interpelări, am susținut 10 declarații
politice în care am vorbit despre diverse probleme care trebuie rezolvate, am semnat și susținut 9 propuneri legislative și am
semnat și votat pentru moțiunea de cenzură.
Totodată, ca membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Georgia, unde sunt secretar, cu Republica Turcia și cu
Republica Populară Chineză am participat la o serie de întâlniri și dezbateri.
În ceea ce privește activitatea parlamentară cred că cel mai important moment al acestei sesiuni parlamentare a fost
reprezentat de trecerea moțiunii de cenzură prin care Guvernul PSD, care a dus România în pragul dezastrului, a fost demis.
Ulterior, tot în Parlamentul României noul Guvern PNL a primit votul de învestitură pentru a prelua guvernarea.
28 august 2019 l Plenul Camerei Deputaţilor a respins, în calitate de for decizional, proiectul legislativ privind AMNISTIA
şi GRAȚIEREA. Sesiunea extraordinară pentru respingerea proiectului privind AMNISTIA și GRAȚIEREA a fost convocată la
solicitarea grupului parlamentar al #PNL. Proiectul prevedea că se GRAȚIAZĂ ÎN ÎNTREGIME pedepsele cu închisoare de până la
5 ani. Proiectul a fost iniţiat de Guvernul PSD în 2017 şi adoptat în acelaşi an de către Senat. Ulterior, proiectul a fost înregistrat
si la Camera Deputaților, fără a fi introdus pe ordinea de zi, PSD aşteptand momentul oportun pentru a-l supune la vot.

1 octombrie 2019 l Moțiunea de cenzură ”Ca să
reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de
urgență” a fost depusă! Am ascultat mesajele românilor,
am respectat dorința majorității și am depus moțiunea de
cenzură, prin care sperăm că cei din PSD, care se fac vinovați
de modul deplorabil în care a fost guvernată țara, să plece
acasă!

2 octombrie 2019 l Credința și valorile sunt părți
importante în viața multora dintre noi. Mă bucur că și în 2019
am participat la o nouă ediție a proiectului “Mic Dejun cu
Rugăciune” organizat de grupul ecumenic din Parlamentul
României. “Valori identitare Europene” este tema dezbaterilor
care se vor organiza in cadrul acestui eveniment. O discutie
actuala si binevenita. Fara valori si credinta nu putem realiza
nimic de durata.
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10 octombrie 2019 l Moțiunea de cenzură a fost adoptată! Guvernul PSD este istorie! Partidul Național Liberal s-a
ținut de promisiune și o va face și pe viitor! Ne-am asumat să fim responsabili față de cetățeni, față de țară. De mâine începe o
perioadă de reconstrucție, de modernizare! Alături de președintele României Klaus Iohannis, pentru România Normală, pentru
viitor, pentru români!

4 noiembrie 2019 l A început România liberală! România are Guvern PNL! Felicitări premierului Ludovic Orban, felicitări
colegilor miniștri! Pe termen scurt, Guvernul PNL își propune aprobarea unei rectificări bugetare, asigurarea pregătirii pentru
iarnă, nominalizarea noului comisar european, amânarea pensionării magistraților sau elaborarea bugetului pe anul 2020.
Obiectivele asumate de Guvernul PNL vizează întărirea democrației, a statului de drept, a ordinii și siguranței publice, asigurarea
unei justiții independente. Guvernul PNL își propune eficientizarea activității Guvernului și a administrației, primul pas fiind
realizarea unui audit în instituțiile publice.
Am votat pentru:
•
•
•

Eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a supraaccizei la carburanţi
Eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2020 a supraimpozitării contractelor de
muncă part-time!
Pentru adoptarea proiectului #PNL privind abrogarea recursului compensatoriu.

Cele trei proiecte au fost adoptate de plenul Camerei Deputaților. Pentru că
românii merită, pentru că asta au vrut, prin votul majoritar exprimat la ultimele scrutinuri
electorale.
11 decembrie 2019 l Am participat la conferința Energy Security in the Black Sea Region; Challenges and opportunities,
organizată de #NewStrategyCenter. Securitatea energetică a României este o temă de interes pentru Guvernul PNL, mesaj
transmis chiar de ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Virgil Popescu.
21 decembrie 2019 l #KlausIohannisPresedinte #ImpreunaPentruORomanieNormala - Am participat la ședința solemnă
comună a Camerei Deputaților şi Senatului consacrată ceremonialului de depunere a jurământului de învestire a domnului Klaus
Iohannis în funcția de Preşedinte al României. Împreună mergem mai departe.
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23 decembrie 2019 l A fost o zi plină în Parlament. Am participat alături de colegii deputați și senatori la ședința prin care
Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului asupra Proiectelor bugetului de stat și al asigurărilor sociale de stat pe
anul 2020 și corectarea prevederilor OUG 114. La proiectul de buget pe 2020 au fost alocate sumele necesare pentru creșterea
pensiilor, prevăzută în legea pensiilor, pentru salarii. Totodată, parlamentarii #PNL au depus 26 de amendamente agreate cu
Guvernul pentru bugetul de stat pe 2020. Printre acestea se numără creşterea burselor pentru învăţământul profesional dual
de la 200 la 300 de lei, finanţarea pentru Start-Up Nation din credite de angajament - de un milion de lei și altele. România are
nevoie de stabilitate pentru a se dezvolta.
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Activitate în cadrul Comisiei pentru apărare,
ordine publică și siguranță națională
Activitatea în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională s-a desfășurat în limitele atribuțiilor,
urmărind să răspundă, deopotrivă, necesităţilor legislative şi sarcinilor care îi revin ca instrument instituţional pentru relaţia
dintre Parlamentul României şi instituţiile pe care le controlează.
Activitatea legislativă în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a urmărit dezbaterea
proiectelor de lege care fac obiectul Comisiei. În toate proiectele de lege am votat, alături de colegii mei, în acord cu nevoile
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale României. Amintesc aici că, în data de 17 decembrie am dezbătut și avizat
favorabil, împreună cu colegii din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru transporturi și
infrastructură, Proiectul de lege privind Codul aerian. Având în vedere perioada de timp de la aprobarea Ordonanței Guvernului
nr. 29/1997, cu modificările și completările ulterioare, care vizează, în special, activitățile aeronautice civile, și adăugând faptul
că România a devenit țară membră a NATO și UE, se impunea cu stringență analizarea posibilităților actualizării Codului aerian
și transformarea acestuia într-un document integrat civil-militar. Actualul Proiect de lege privind Codul aerian al României a
fost rodul muncii unui grup de specialiști din MapN, Ministerul Transporturilor împreună cu specialiști ai unor unități de aviație
civilă, la care s-au alăturat, pe parcursul discuțiilor, reprezentanți ai MAI, MAE, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului
și Consiliul Concurenței. Nutresc convingerea că noul Cod aerian va fi un act normativ modern, integrat civil – militar, care va
respecta apartenența țării noastre la NATO și UE și, în același timp, flexibil pentru a permite adaptarea la cerințele viitoare ale
alianțelor din care România face parte.
Am luat parte la vizitele de informare şi documentare efectuate la Ministerul Apărării Naţionale (MApN), Ministerul de
Interne (MAI) şi a structurilor subordonate acestora, precum şi la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi la Serviciul de
Protecţie şi Pază (SPP).
Pe lângă proiectele de pe ordinea de zi a Comisiei parlamentare din care fac parte, două momente au marcat activitatea mea.
Este vorba de tragedia de la Caracal și audierea candidaților desemnați să preia conducerea unor ministere foarte importante,
care se află în aria de interes a Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.
În data de 26 iulie România era marcată de știrea cu tragedia de la Caracal. Atunci am SOLICITAT DE URGENȚĂ ca cei de la
Comisia de Apărare să îi cheme la audieri pe cei care au funcții de conducere în instituțiile care, în acest caz, sunt răspunzătoare
să asigure siguranța cetățenilor, să le salveze viețile! În data de 27 iulie, anunțat că în data de 29 iulie, de la ora 17.00, va avea loc
ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Am avut mai multe intervenții în cadrul ședinței Comisiei
de Apărare Siguranță Națională, de la Camera Deputaților, unde sunt membru, pe cazul de la Caracal. Ancheta este în desfășurare
și în prezent, dar o parte din cei vinovați au fost trași la răspundere. În continuare, vom veghea pentru a ne proteja copiii.
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3 octombrie 2019 l Am avut plăcerea să fiu co-moderator, alături de domnul Liviu Mureşan- preşedintele EURODEFENSE
România, al panelului “New Security Architecture-Work in progress”, organizat în marja reuniunii internaţionale EURODEFENSE.
Evenimentul a fost destinat specialiştilor în securitate şi apărare, iar dezbaterea la care am luat parte a constituit unul dintre
acele instrumente de reflecţie pentru a căuta cele mai bune mijloace de a dezvolta domeniul securităţii.

29 octombrie 2019 l În urma audierii domnului general Ionel Nicolae Ciucă în cadrul Comisiilor reunite pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională din Senat şi Camera Deputaţilor, a fost dat un vot favorabil (18 voturi pentru, o abţinere
şi şase voturi împotrivă). Domnul general Ionel Nicolae Ciucă şi-a prezentat programul privind managementul activităţii
Ministerului Apărării Naţionale, concordant cu angajamentele asumate de ţara noastră la nivel euro-atlantic. Nutresc convingerea
că activitatea dumnealui se va ridica la nivelul profesionalismului dovedid până acum.
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29 octombrie 2019 l L-am audiat şi pe domnul Ion Marcel Vela în calitate de ministru propus pentru a prelua portofoliul
Ministerului Afacerilor Interne. Domnul senator a răspuns tuturor întrebărilor adresate de colegii din Comisiile pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, prezentând strategia PNL în materie de afaceri interne, concordantă cu principiile asumate
de România la nivel NATO şi UE. A obținut aviz pozitiv - 17 voturi pentru și 10 împotrivă. Din nou, mi se pare foarte important că
a susținut, ca principală prioritate, desecretizarea dosarului violențelor de la protestul din data de 10 August!

Activitate externă
Activitatea externă a fost subsumată participărilor în cadrul sesiunilor de lucru ale diferitelor comisii din cadrul Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Cu acest prilej vă reamintesc că sunt membru supleant în Delegaţia Parlamentului
României la APCE, îndeplinind următoarele funcţii:
•
•
•
•
•
•

Membru supleant: Comisia pentru Alegerea Judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
Membru: Sub-comisia pentru Inteligență Artificială și Drepturile Omului;
Membru: Sub-comisia pentru Orientul Mijlociu și Lumea Arabă;
Membru supleant: Comisia pentru Afaceri Juridice şi Drepturile Omului (Alina Gorghiu);
Membru supleant: Comisia pentru Afaceri Politice şi Democraţie (Attila Korodi);
Membru supleant: Sub-comisia pentru Relații Externe (Attila Korodi).
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Având în vedere contextul alegerilor prezidențiale și faptul că prezența în campania electorală era necesară, în sesiunea
parlamentară septembrie-decembrie 2019 am efectuat două vizite la nivel extern.
27 august 2019 l În cadrul Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucureşti am participat la lansare cărții “Lumea
în pericol” scrisă de domnul Ambasador Wolfgang Ischinger, preşedintele Conferinței de Securitate de la Munchen începând
cu 2008. Evenimentul s-a bucurat de succes şi de o largă audiență, în sală fiind prezenți cadre militare, diplomați şi factori de
decizie din administrație. Reputatul diplomat german s-a aflat într-un dialog dinamic despre provocările de securitate actuale
și evoluțiile imprevizibile în relațiile internaționale, împreună cu E.S. Sorin Ducaru, Președinte Onorific al Consiliului Științific
al New Strategy Center și director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene -#SATCEN, și cu E.S. Emil Hurezeanu, ambasadorul
României la Berlin.
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1 octombrie 2019 l Am avut plăcerea să particip
la evenimentul organizat de German Marshall Fund of the
United States împreună cu United States-Agency International
Development cu tema “Countering Kremlin Influence in
Europe and Eurasia”. Invitatul special al evenimentului a fost
Brock Bierman, directorul biroului Europa şi Eurasia a Agenției
pentru Dezvoltare a SUA. Au luat cuvântul doamna Alina
Inayeh, directorul biroului de la Bucureşti al German Marshall
Fund, doamna Abigail M. Rupp, şefa misiunii diplomatice a
Ambasadei SUA la Bucureşti şi domnul Viorel Ardeleanu,
directorul departamentului de Afaceri Strategice din cadrul
Ministerului de Afaceri român.

9 octombrie 2019 l Am avut o întâlnire cu un grup
de parlamentari, din Parlamentul Georgiei, membri ai grupului
parlamentar de prietenie. Ca membru al grupului parlamentar
de prieteni cu Georgia am avut o serie de discuții cu colegii Isko
Daseni - președintele Grupului de Prietenie cu România, Marian
Jashi - președintele Comisiei pentru educație, știință, Simon
Nozadze - membru al Comisiei pentru educație, știință și cultură.
La întâlnire a participat și Excelența Sa Ambasadorul Georgiei
la București - domnul Nikoloz Nikolozishvili. De asemenea,
am convenit să dezvoltăm relații bilaterale prin apropiere
economică și culturală. În acest sens am propus ca municipiul
Piatra Neamț să se înfrățească cu o localitate de același rang
din Georgia și împreună cu Excelența Sa Ambasadorul Georgiei
la București - domnul Nikoloz Nikolozishvili să organizăm un
eveniment la Mănăstirea Pângărați, loc de cult unde a fost și
un călugăr din Georgia, în calitate de preot Stareț. România
continuă să fie un susținător ferm al aspirațiilor europene și
euro - atlantice ale Georgiei.

11 octombrie 2019 l Am participat la reuniunea Rețelei
Parlamentare Globale a Organizației pentru Cooperarea
Economică și Dezvoltare (OCDE), în calitate de membru al
Comisiei ad-hoc a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
pentru relația cu OCDE. La sesiunea specială de dezbateri
privind Inteligența Artificială (IA), unde au participat experți în
domeniu din cadrul OCDE, doamna Sarah Box, consilier în cadrul
Departamentului de știință, tehnologie şi inovare, şi domnul
Dirk Pilat, director adjunct al aceluiași departament; precum şi
domnii Alistair Nolan, analist privind inovarea şi evaluarea de
politici, şi Anthony Gooch, director al Departamentului afaceri
publice şi comunicare. Au mai fost programate întrevederi cu
parlamentari din cadrul Rețelei Parlamentare Globale a OCDE,
membri ai Grupului Partidului Popular European/CreștinDemocrat.
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29 octombrie 2019 l Ateneul Român a găzduit
evenimentul de aniversare a 96 de ani de la proclamarea
Republicii Turce, la care am avut onoarea să particip. Excelența
Sa Dna. Füsun Aramaz - Ambasadorul Republicii Turcia în
România m-a invitat să le fiu alături la ceas de sărbătoare, iar
tradiția concertului aniversar mi-a adus bucurie. La mulți ani,
Turcia!

În perioada 9 - 11 decembrie m-am aflat la Paris, unde am participat la reuniunile Comisiilor Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei (APCE) pentru afaceri politice și democrație, pentru afaceri juridice și drepturile omului și pentru respectarea
obligațiilor și angajamentelor asumate de statele membre ale Consiliului Europei. La lucrările Comisiei pentru afaceri politice
și democrație pe ordinea de zi figurează spre dezbatere și adoptare o serie de proiete de rapoarte și rezoluții, printre care noua
procedură comună de reacție dintre Comitetul Miniștrilor și Adunarea Parlamentară, stabilirea de standarde minime privind
sistemele electorale pentru a oferi bază pentru alegeri libere și corecte, întărirea dialogului parlamentar cu Algerie, precum și
un schimb de vederi pe marginea inteligenței artificiale și provocările la adresa democrației cu participarea domnului Dirk Pilat,
director adjunct al Departamentului de știință, tehnologie și inovație al OCDE.
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Activitate în teritoriu
Activitatea politică, atât ca deputat de Neamț, cât și ca președinte al organizației județene PNL Neamț, s-a concentrat pe
două direcții: întâlniri cu cetățenii și cu colegii liberali, alături de care am participat la numeroase acțiuni în campania electorală
pentru alegerile prezidențiale din anul 2019, care au fost câștigate și în județul Neamț de candidatul PNL Klaus Iohannis.
31 iulie 2019 l Alături de primarul Dragoș Chitic și cu prof. dr. Luminița Moscalu – consilier local PNL i-au înmânat
diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamț lui Victor Purice, una dintre cele mai active prezenţe în domeniul
cinematografiei din Piatra-Neamţ, sufletul Cinematografului „Mon Amour”. Inițiativa a aparținut echipei liberale de la PiatraNeamț și a primit vot favorabil în ședința Consiliului Local din 25 iulie.

6 august 2019 l Am avut o ședință de lucru cu echipa PNL din comuna Boghicea.
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6 august 2019 l Întâlnire de lucru pentru pregătirea campaniei pentru alegerile prezidențiale. În Păstrăveni se va contura
o echipă frumoasă și cu ambiții. Felicitări pentru organizare domnului Vasile Roibu și mult succes PNL Păstrăveni!

10 august 2019 l #KlausIohannisPresedinte #PentruORomanieNormala Am semnat pentru susținerea candidaturii
președintelui Klaus Iohannis! Alături de colegii liberali din Neamț am dat startul campaniei de strângere de semnături!

16 august 2019 l #PNLNeamt Alături de colegi și prieteni dragi la Moldoveni, la ziua comunei. Îi mulțumesc domnului
primar Marcel Bârjoveanu pentru invitație!
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18 august 2019 l Am onorat invitația domnului primar Adrian Ciobanu și am fost alături de nemțeni la ziua comunei
Cordun! Vin cu mare drag de fiecare dată în această comunitate în plină dezvoltare și mă bucur că mereu sunt surprins plăcut de
primirea de care am parte!
19 august 2019 l Îi mulțumesc domnului primar Baciu Ioan pentru invitația pe care mi-a adresat-o de a participa la ziua
comunei Horia. M-am bucurat alături de nemțeni cu această ocazie de sărbătoare!
22 august 2019 l #PNLNeamt am o super echipă! Am avut întâlniri cu doamnele liberale din Piatra Neamț și cu seniorii
liberali!

22 august 2019 l La invitația primarului Lucaci Ștefan am participat la hram, în comuna Tămășeni. Episcopul Iosif Pauleț
a oficiat, în comuna natală, prima slujbă în calitate de Episcop al Diecezei Catolice din Iași!
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23 august 2019 l Activitate
intensă în teritoriu. M-am întâlnit cu
echipa liberală din Botești.

23 august 2019 l Am avut o întâlnire de lucru cu organizația PNL Roznov, care
îl susține pe Klaus Iohannis! Această echipă unită este o forță în comunitate.

24 august 2019 l Mănăstirea
Tazlău este o ctitorie a lui Ștefan Cel
Mare din 1497. Împreună cu domnul
primar Constantin Machedon și Părintele
Stareț Iosif Chiriac am purtat un dialog
despre România, despre județul Neamț.

29 august 2019 l #PNLNeamt - O zi plină, dar a meritat tot efortul! Am avut
întâlniri cu colegii mei, din BPJ și de la PNL Piatra Neamț, dar și un dialog fructuos
cu oamenii de afaceri din județul Neamt! Împreună vom reuși!

30 august 2019 l Am participat
la Hramul Mănăstirii Bodești, la invitația
Părintelui Stareț Ieronim. Mă bucur
ca i-am avut alături pe Mihai Archip și
Adrian AluiGheorghe, doi oameni de
caracter și cu onoare.

30 august 2019 l #PNLNeamt #KlausIohannisPresedinte Alături de echipa
liberală de la Tămășeni! Împreună cu primarul liberal Ștefan Lucaci am strâns
semnături pentru Klaus Iohannis!
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6 septembrie 2019 l Am onorat invitația domnului primar Harpa și a consilierilor locali de a participa la Zilele Orașului
Târgu Neamț! M-am bucurat că am putut fi alături de nemțeni în acesta zi de sărbătoare și de prietenii și colegii mei Mihai Stoica,
Traian Humulescu, Andrei Aciocârlănoae, Aurel Aciocărlănoae Aurel, consilierii PNL de la Târgu Neamț!

18 septembrie 2019 l #PNLNeamt #KlausIohannis #KlausIohannisPresedinte #RomanieNormala - Peste 79.000 de
nemțeni au semnat pentru Klaus Iohannis! VĂ MULȚUMESC TUTUROR! Le mulțumesc și colegilor din PNL Neamț pentru asta!
Asta este o dovadă că prin implicarea echipei liberale se pot depăși așteptările. Ținta care ne-a fost propusă era de 60914 de
semnături! Însă voi ne-ați demonstrat că susținerea voastră pentru președintele Klaus Iohannis depășește așteptările noastre:
79120 de semnături - 130%! Pentru asta vă mulțumesc tuturor celor care ați semnat pentru o Românie Normală, pentru o
Românie pe care ne-o dorim, cu toții, condusă de cel mai bun președinte! Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, care au
fost printre oameni! Mult succes domnule președinte Klaus Iohannis! Împreună spre victorie!
26 septembrie 2019 l Am sperat că voi găsi la Consiliul
Județean Neamț persoane care să fie deschise dialogului, care să
înțeleagă care este scopul nostru: acela de a-i servi pe nemțeni!
Din păcate, s-a dovedit că am fost de un optimism exagerat.
Trecând dincolo de unele momente, care poate unora li s-au
părut tensionate, în care unele persoane au dat dovadă de lipsă
de tact, regret că prin deciziile care au fost luate, de majoritatea
PSD&ALDE, mai bine de 50% din populația județului Neamț a
fost privată de niște sume, care li se cuvin, pentru că au muncit
pentru asta. Este vorba de niște bani necesari pentru continuarea
unor proiecte de dezvoltare! Nemțenii trebuie să știe care este
adevărul. Sunt prea deștepți pentru a se lăsa manipulați! Pe final
de zi, deși am un gust amar, sunt convins că nemțenii merită mai
mult decât PSD! Comportamentul lor dovedește asta!
Scurt rezumat: Proiectul rectificării bugetului Neamț: Consilierii liberali au formulat amendamente, toate au picat, şi
proiectul a fost votat de social-democraţi, sprijiniţi de ALDE şi vicele Laurenţiu Dulamă, cu 17 voturi pentru, la 12 abţineri.
Proiectul cu repartizarea a 7,5% a trecut tot în forma dorită de majoritatea PSD, ALDE şi vicele Laurenţiu Dulamă. Amendamentul
propus de consilierii liberali a fost respins prin vot.
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4 octombrie 2019 l Am organizat o întâlnire cu
președinții asociațiilor de proprietari din municipiul Piatra
Neamț. Le mulțumesc celor care au participat: primarul
municipiului Piatra Neamț Dragoș Chitic, președintele Uniunii
Asociațiilor de Proprietari din Piatra Neamț Dragoș Seceleanu,
directorul societății publice Locativserv Vladimir Togan și
persoane din compartimentul specializat al primăriei Piatra
Neamț.
14 octombrie 2019 l Am marcat alături de nemțeni
și colegii liberali din Neamț debutul campaniei electorale
pentru președintele Klaus Iohannis!
20 octombrie 2019 l PNL Neamt s-a reunit în ședinta
Comitetului Coordonator Județean. În mijlocul nostru l-am
avut pe europarlamentarul Siegfried Muresan.

14 octombrie 2019 l M-am bucurat din suflet că
am fost la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. În 2019 au
fost aduse la Iași, spre închinare, moaştele Sfântului Ierarh
Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia.
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21 octombrie 2019 l #PNLNeamț #KlausIohannisPreședinte Împreună pentru nemțeni, pentru o Românie Normală!
Împreună cu europarlamentarul Siegfried Mureșan am avut duminică o zi plină de activități interesante cu echipa PNL Neamț.
Ne-am întâlnit cu liberalii din Piatra Neamț, Bicaz, Rediu și la Roman am avut ocazia să dialogăm cu niște tineri minunați.
25 noiembrie 2019 l Dumnezeu să îl odihnească în pace pe domnul Constantin Machidon. O să îi ducem dorul.

31 octombrie - 10 noiembrie 2019 l #KlausIohannisPresedinte alături de echipa mea liberală, de la Neamț, în campanie!
#ImpreunaPentruORomanieNormala
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13 noiembrie 2019 l Alături de echipa liberală de la Neamț. Am făcut un scurt bilanț și am trasat următoarele acțiuni și
direcții.

14 noiembrie 2019 l În conferință de presă alături de colegii mei - senatorul Eugen Țapu Nazare și prim vicepreședintele
PNL Neamț George Lazăr.
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18 noiembrie 2019 l Am avut o zi plină de campanie, pentru președintele Klaus Iohannis. Mă bucur că am avut ocazia
să stau de vorbă cu nemțeni de ispravă din Târgu Neamț, Pipirig, Brusturi, Drăgănești, Răucești, Timșești, Urecheni, Păstrăveni,
Țibucani și Tupilați. Mulți dintre ei mi-au spus că vor fi împreună cu noi, pentru construirea României Normale, pentru dezvoltarea
județului Neamț.

22 noiembrie 2019 l Domnul Constantin Machidon a fost o persoană deosebită, un bun gospodar și un primar vrednic.
Suntem îndurerați de această veste și ne rugăm ca Dumnezeu să îl Odihnească în Pace.
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24 noiembrie 2019 l Vă mulțumim! Este victoria românilor, din țară, din diaspora! Klaus Iohannis va fi președintele
tuturor, indiferent de culoarea politică sau crez! Le mulțumesc și nemțenilor care au ieșit la vot, echipei PNL Neamț și colegilor
din partidele de dreapta care l-au susținut pe Klaus Iohannis! Împreună am obținut victoria!

28 noiembrie 2019 l Am participat la ceremonia prin care domnul primar Dragoș Chitic i-a acordat Diploma de Cetățean
de Onoare al Municipiului Piatra-Neamț domnului Prof. univ. dr. em. Constantin Rusu, personalitate științifică marcantă prin
contribuțiile sale, recunoscute în domeniul învățământului geografic, dar și al cercetării științifice din România, în prezent
cercetător științific la Filiala Iași a Academiei Române, Profesor Emeritus și profesor universitar la Departamentul de Geografie /
Facultatea de Geografie și Geologie / Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
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13 decembrie 2019 l #PNLNeamt #TheTeam #Spotted - Conferință de presă - în spatele camerelor de luat vederi

Activitate politică în cadrul
Partidului Național Liberal
Activitatea politică în cadrul PNL s-a materializat în ultimele 4 luni ale anului 2019 în exercitarea funcției de președinte
al PNL Neamț, atât la nivel județean, cât și la nivel național.
Am organizat și participat la mai multe ședințe de BPJ și CDJ alături de colegii liberali din Neamț, la ședințe ale Biroului
Politic Național al PNL sau la întâlniri organizate în cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.
Totodată, prin votul meu din calitatea de deputat am susținut politic proiectele de lege promovate de PNL în Parlament
pentru a îmbunătăți traiul de viață al cetățenilor din zona Moldovei, dar și din România.
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8 august 2019 l #PNLNeamt #KlausIohannisPresedinte - Președintele Klaus Iohannis a fost alături de PNL, alături de PNL
Neamț! A fost, este și va fi garantul unei Românii puternice, normale, educate! Am susținut și susțin Klaus Iohannis președinte!
Împreună pentru români! Împreună vom fi puternici, vom obține victoria!

20 septembrie 2019 l Peste 2.200.000 de români au semnat pentru o României normală! Au semnat pentru președintele
Klaus Iohannis!

5 octombrie 2019 l #KlausIohannis #RomaniaNormala #Moldova Președintele Klaus Iohannis a fost alături de liberalii
din Moldova, de cetățeni! Din nou, ne-a demonstrat că zona Moldovei e pe lista priorităților!
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10 noiembrie 2019 l Eu am votat! Am votat cu gândul la zona Moldovei, la Autostrada Unirii, la dezvoltare. Am votat
pentru o Românie Normală, pentru un viitor așa cum ni-l dorim.
Candidatul #PNL, Klaus Iohannis, a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale. Mulțumim tuturor
celor care au votat pentru România normală. Votul dumneavoastră ne onorează și ne responsabilizează. Alături de voi vom reda
demnitatea României!
Stimați nemțeni vă mulțumesc tuturor celor care ați votat astăzi. Le mulțumesc tuturor celor care au votat pentru
continuitate, pentru o Românie Normală, pentru președintele Klaus Iohannis. Vă mulțumim că ați înțeles că și județul Neamț
merită mai mult, că regiunea Moldovei merită mai mult. Încă o dată vă mulțumesc! Împreună pentru o Românie Normală!

24 noiembrie 2019 l #HaiLaVot #NeamțulVotează #RomâniaVotează #AlegeriPrezidențiale Am votat cu bucurie și cu
speranță, pentru România, pentru Neamț, pentru Moldova! Am votat pentru românii de pretutindeni, pentru noi, cei de acasă,
pentru viitor, pentru echipă, pentru o Românie Normală, Prosperă!

RAPORT DE ACTIVITATE
MUGUR COZMANCIUC

1 decembrie 2019 l La mulți ani, România!

2 decembrie 2019 l Alături de președintele României Klaus Iohannis la ședința Biroului Politic Național al PNL!
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Apariții în presă
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