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RAPORT ACTIVITATE PARLAMENTARĂ
ANUL 2019

Cuvânt înainte
Pentru a continua parteneriatul deschis dintre cetățean și politician, la fel ca în ultimii trei ani, vă prezint
raportul de activitate pe 2019, care cuprinde o sinteză a mandatului politic din ultimele 12 luni, atât în
Parlament, cât și în teritoriu. Transparența a fost unul dintre obiectiviele pe care mi le-am impus încă de la
începtul carierei politice, așadar raportul anual de activitate e o consecință firească a modului în care
înțeleg relația dintre politician și electorat. Cetățenii au dreptul să fie parte a procesului decizional pe
întreaga durata a unei legislaturi, prin urmare trebuie să fie conectați la activitatea parlamentarilor pe care
i-au desemnat, prin vot, să le reprezinte interesele.
În exercitarea funcției, am folosit toate instrumentele de care dispune un politician pentru a susține măsuri
care să vină în sprijinul oamenilor: întrebări, interpelări, moțiuni simple, moțiuni de cenzură, declarații
politice și proiecte legislative - cinci dintre aceste devenind chiar legi, în ciuda faptului că PSD a deținut
majoritatea parlamentară până spre finalul anului, când, printr-un efort parlamentar coordonat de PNL, am
reușit să dăm jos Guvernul Dăncilă, care a adus mari prejudicii României.
Din perspectivă politică, 2019 rămâne anul victoriei PNL la alegerile europarlamentare din mai, anul
scorului zdrobitor obținut de președintele Klaus Iohannis în fața Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidențiale
și anul îndepărtării PSD de la Putere, după 7 ani în care România a trăit sufocată de cizma socialistă.
Personal, în 2019 m-am bucurat de încrederea colegilor liberali, care m-au susținut mai întâi pentru funcția
de vicelider al grupului PNL din Camera Deputaților, apoi de chestor al Parlamentului. Însă mai presus de
orice, m-am bucurat din nou că am reușit să rezolv câteva dintre problemele semnalate direct de cetățeni,
fie că vorbim de acordarea dreptului la pensie, indemnizații pentru copii sau alte chestiuni de ce țin de
siguranța cetățeanului.
La finalul acestui an, când le voi cere cetățenilor votul pentru un nou mandat, nu-mi va fi rușine să-i
privesc pe oameni în ochi și să le vorbesc despre activitatea mea parlamentară! Vă mulțumesc pentru
încredere!

Activitate parlamentară

Activitate parlamentară

Am inițiat
41 de
proiecte
legisla4ve

Dintre care 5 au
devenit lege

în condițiile în care Parlamentul era dominat de
majoritatea PSD. Printre cele mai importante
legi la care am contribuit se numără abrogarea
recursului compensatoriu, care a blocat valul de
pușcăriași eliberați de PSD, și modificarea
legislației electorale, astfel încât românii din
diaspora să nu mai aștepte al cozi interminabile
pentru a vota.

Am adresat
Guvernului 12
întrebări

Am inițiat, alături de
colegii liberali, 5 moțiuni
simple împotriva
miniștrilor PSD și o
moțiune de cenzură, care
a dus la căderea
Guvernului toxic Dăncilă

pe teme ce țin de ﬁnanțarea elevilor cu
cerințe educaționale speciale,
calcularea dreptului la pensie sau
stadiul lucrărilor pentru Autostrada
Unirii, subiecte semnalate frecvent de
cetățeni.

Am luat
cuvântul de 25
de ori în plenul
Camerei
Deputaților

Legea privind alegerea
primarilor in doua tururi de
scru<n, pe care am ini<at-o in
2018, a fost <nuta la sertar de
PSD pe tot parcursul anului
trecut, insa, prin eforturile
PNL, a fost pusa pe ordinea de
zi in prima sedinta din 2020.

Activitate parlamentară
14 Februarie

16 Februarie
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sumele necesare revizuirii studiului de fezabilitate al tronsonului
Ungheni – Iasi – Tg. Neamț, parte din Autostrada Unirii, dar și
fondurile necesare realizării studiului de fezabilitate pentru
tronsonul Tg. Mureş – Tg. Neamţ, un alt pas semnificativ în
demararea celui mai important obiectiv pentru toți cetățenii din
zona Moldovei.

1 Aprilie

Susțineam, deja, a treia intervenţie de la tribuna Camerei
Deputaților pe domeniul educaţiei, pe rezultatele de la simularea
examenelor naţionale. Avertizam că educaţia naţională este în
colaps!

Activitate parlamentară
Mereu am fost atent la nevoile cetățenilor pe care îi reprezint și la
dorințele manifestate de aceștia, precum și la realitate pe care o
înfruntă. Am depus un nou proiect de lege care să încurajeze angajarea
persoanelor de peste 45 de ani, pentru că aproape 55% dintre şomeri
înregistrați în România au vârsta peste 45 de ani!

25 Iunie

Din postura de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru
legislație electorală, alături de colegii din PNL am reușit să impunem
modificările legislative care au facilitat dreptul la vot pentru românii
din diaspora, umiliți de PSD: votul prin corespondență, votul anticipat
pe durata a 3 zile, suplimentarea secțiilor de vot.

4 Iulie

De la tribuna Parlamentului, îl întrebam pe ministrul PSD al
Transporturilor, Răzvan Cuc, când încep lucrările la autostrada IașiTg.Mureș. Trecuse aproape un an de la promulgarea legii. Guvernarea
PSD a tratat regiunea Moldovei cu dispreț total.

19 Septembrie

Activitate parlamentară
4 Decembrie

5 Decembrie

Promisiuni făcute de mine în campania electorală au devenit FAPTE!
În plenul Camerei Deputaților au fost votate o serie de legi care vizează
bunăstarea și siguranța românilor.
* Legea recursul compensatoriu a fost abrogată! Acest fapt va duce la
creșterea siguranței cetățenilor!
* A fost eliminată și supra-impozitarea muncii part-time, ceea ce va
duce la eliminarea unei părți ”gri” din piața de muncă, rezolvând și o
stare de nedreptatea față de cei care erau nevoiți să plătească taxe la
normă întreag, deși nu puteau lucra decât pentru jumătate de norma sau
chiar mai puțin.
* S-a eliminat și supra-acciza la combustibili, ceea ce va duce, în mod
firesc, la o scădere a prețului combustibililor în anul 2020!
În urma rectificării bugetare, sumele alocate pentru decontarea
concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale au fost
suplimentate cu 1,2 miliarde de lei. Existau concedii medicale
nedecontate chiar și de 11 luni și care îi puneau pe angajatori într-o
situație foarte dificilă, independent de dorința lor. Aceste deficiențe leam semnalat miniștrilor din Guvernul Orban. Am promis, am făcut!

Activitate parlamentară

13 Decembrie

Am depus o iniţiativă legislativă ce impune Consiliului ASF - forul de
conducere al instituţiei - obligaţia de a prezenta Parlamentului – anual un raport de activitate, măsură menită pentru a aduce un plus de
transparenţă decizională în activitatea instituției. În cazul în care
raportul este respins de Parlament, conducerea ASF este automat
demisă, în bloc, ca formă de asumare a eşecului de management. De
asemenea, propunerea legislativă impune studii superioare de
specialitate, în domeniul financiar, pentru membrii Consiliului ASF.

AcFvitate poliFcă

Activitate politică
Am fost reînvestit în funcția
de vicelider al grupului
PNL din Camera Deputaților.
Colegii din PNL mi-au
arătat că munca depusă în
Parlamentul României a
fost percepută ca activă și
funcțională!

Am organizat și participat la
mitingul PNL de la Neamț,
în prezența președintelui
PNL, Ludovic Orban, și a
președintelui Klaus Iohannis.

7 Februarie

Am avut onoarea de a participa ca
membru în echipa Partidului Național
Liberal,la Palatul Cotroceni,
pentru a susține si semna "Acordul
politic național privind consolidarea
parcursului european al României", un p
as important în reașezarea în
normalitate și decență a inițiativelor
politice naționale.

13 Iunie

9 Mai
16 mar4e

Am participat la Summit-ul Partidului Popular European (PPE) al liderilor
locali și regionali care a avut loc la București. O energie pozitivă a 4000 de
participanți – lideri regionali și aleși locali din țările Uniunii Europene,
desigur și din România, au arătat puterea și capacitatea administrativa a
PPE, cea mai importantă structură politică din Parlamentul European,
precum și locul pe care România, prin Partidul Național Liberal, îl poate
avea la masa deciziilor. Cu această ocazie PNL și-a lansat candidații pentru
Parlamentul European, lista deschisă de reputatul jurnalist militant pentru sta
tul de drept și o Românie prosperă - Rareș Bogdan.

26 Mai
Votul pentru alegerile europ
arlamentare a adus prima m
are victorie politică
majoră a PNL din 2019:
câștigarea alegerilor
europarlamentare. Am
votat pentru o Românie
europeană! Am votat
pentru echipa PNL!

3 Septembrie
Colegii din PNL m-au ales - în unanimitate
- pentru a deține funcția de Chestor a
Camerei Deputaților. Personal este o
onoare, o imensă responsabilitate în
același timp, ceea ce mă obligă să
muncesc și mai mult și să justific, la fel ca
și până acum, încrederea oferită de colegii
mei, dar mai ales de cetățenii pe care îi
reprezint.

Activitate politica
10 Octombrie

24 si 25 Octombrie

4 Noiembrie

Victorie imensă a PNL: moțiunea de cenzură împotriva
guvernului PSD a fost adoptată. Din postura de chestor
al Camerei deputaților am participat activ la
organizarea, coordonarea și monitorizarea votului dat
în Parlamentul României, pe moțiunea de cenzură
inițiată de Partidul Național Liberal. Primul pas spre
reașezarea României pe un parcurs corect definit spre
evoluție a fost făcut, printr-o mobilizare a opoziției,
dar mai ales sub influența cetățenilor României care șiau arătat inclusiv prin vot nevoia de a produce o
schimbare dramatică în modul în care se guvernează.

Am participat la două evenimente importante pentru
viitorul politic și administrativ al României – Liga
Aleșilor Locali ai PNL și lansarea programului
”Împreună pentru România normală”, unde
Președintele României Klaus Iohannis a vorbit
despre proiectul de reconstrucție a României. Cu
toții ne dorim o țară în care legea trebuie respectată
și egală pentru toți, o țară în care serviciile medicale
de calitate să fie o prioritate, profesioniștii sunt
sprijiniți și încurajați, iar salariile, pensiile și
sistemul de protecție socială sunt conturate eficient.

PNL are propriul său guvern! În
calitatea mea de Chestor al Camerei
Deputaților am organizat, coordonat,
monitorizat votul, dar am si fost în
postura de a număra bilele albe : 240,
ceea ce a însemnat o victorie a
viitorului asupra trecutului politic gri
ce a cuprins România ultimilor ani.

24 Noiembrie

21 Decembrie

Ziua în care am votat pentru o
Românie NORMALĂ în care
construcția, decența, onoarea și
profesionalismul să conteze! La
finalul zilei, românii i-au acordat un
nou mandat Președintelui Klaus
Iohannis.

Am participat la momentul depunerii jurământului de către
Președintele României – Klaus Iohannis, moment de profundă
solemnitate, la care, mai mult decât ocazia de a fi parte a unui
astfel de eveniment, am avut onoarea de a fi gazda și însoțitorul
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte
Daniel, în Parlamentul României.

Activitate politică

Activitate politică

Activitate în teritoriu

Ac<vitate în teritoriu
24 Ianuarie
Am sărbătorit 160 de ani de la momentul pe
care îl denumim generic „Mica unire”, pas atât
de important în definirea noastră istorică, prilej
de bucurie, dar şi de responsabilizare a
prezentului şi viitorului pe care îl desenăm
împreună!

21 Februarie
In cadrul Conferintei de presa organizata la
Cabinetul Parlamentar din Municipiul
Roman, am prezentat ca in fiecare an, de
când ocup funcții publice, un raport de
activitate cât mai detaliat.

Ac<vitate în teritoriu

8 mar4e
Și în acest an, precum mereu, am dorit să-mi arăt respectul
pentru femeile din viața noastră, din comunitatea pe care o
reprezint, mulțumindu-le pentru tot ceea ce reprezintă pentru
noi!
Alături de colegii din Biroul Politic Local al PNL Roman
am sarbatorit ziua femeii, oferind flori la fabricile de
confectii, de panificatie , dar si in centrul orasului

Activitate în teritoriu
24 Aprilie

4 Aprilie
22 Aprilie
23 Aprilie
11 Aprilie

Am avut onoarea de a
Am participat la
participa la deschiderea
Galeria de arta
unui eveniment deosebit ce
‘’Roman
Art Galerry’’
s-a desfășurat la Roman la
expozitia
de Icoane
Caravana Scriitorilor Inviere,
Culoare
si
Alături de
prima ediție, organizată sub
Speranta ‘’ si Lansare
europarlamentarul
egida Uniunii Scriitorilor
din România, eveniment ce Siegfried Muresan si de de carte –Perspective
pentru suflet’’.
primarul Municipiului
mi-aș dori să devină o
Roman, dl Micu Lucian la
tradiție locală.
o dezbatere cu peste 150
de tineri, pe tema
„Instituții și valori
europene”.

Am participat cu respect la
comemorarea Veteranilor de
Război, zi oficiată
concomitent cu Ziua
Forțelor Terestre Române,
prilej de manifestare al
eternului omagiu celor care
au luptat pentru integritatea
acestei națiuni.

Ca de fiecare dată, de Crăciun și
de Paște, încercăm să aducem o
clipă de lumină, veselie, bucurie,
în sufletul celor care, așa cum
spunea, poetul, sunt mai triști ca
noi.

Activitate în teritoriu

26 Aprilie
Vizita în municipiul Roman a liderului P
NL Ludovic Orban si a candidatului pe l
ocul I la alegerile europarlamentare –
Rareș Bogdan.

Ac<vitate în teritoriu

9 Mai
Am participat cu mare emoție și
respect la activitățile desfășurate în
Roman, la ceremonialul militarreligios, comemorând sacrificiul
tuturor celor ce și-au dedicat viața
construcției unei națiuni puternice,
prezervând milenii de istorie ce ne
definesc, dar privind și spre viitorul
pe care ni-l dorim cu toții, cu
demnitate și speranță.
11 Mai
Am participat impreuna cu
delegatii din zona Roman
Metropolitan , la evenimentul
regional al PNL din Iasi.
30 Mai

1 Mai
Alături de primarul municipiului
Roman, domnul Lucian Micu, am
avut o întâlnire de lucru cu
reprezentanţii asociaţiilor de
proprietari, pentru o mai bună
cunoaştere a nevoilor lor directe, a
problemelor observate şi pe care
sunt nevoiţi să le înfrunte.

Am participat cu mare drag la două
evenimente importante pentru
municipiul Roman – Zilele Școlii
de Ară „Sergiu Celibidache” și la
Zilele Spitalului Municipal de
Urgență, evenimente la care am
întâlnit oameni minunați și
implicați în activitatea lor, oameni
care își conștientizează și
valorizează rolul activ pe care îl au
in vibrația orașului nostru!

6 Iunie
Am avut onoarea de a participa la manifestările
dedicate Zilei Eroilor alături de veterani, cadre
militare, oficialități, dar și de tineri, cu bucuria de
a descoperi că generațiile ce vin, alături de
dascălii lor, promovează respectul pentru cei care
și-au dat viața pentru o Românie puternică!
14 August
Cu pioșenie și credință m-am aflat la Hramul
Adormirii Maicii Domnului, la biserica Precista
Mare din Roman.
15 – 22 August
Am avut onoarea de a participa in aceasta
perioada la la Zilele comunelor Moldoveni,
Horia, Cordun si Tamaseni.
20 August
Am participat la întâlnirea de la Primăria Roman
cu reprezentanții românilor ce muncesc în
străinătate.

9 septembrie
Am participat la festivitățile organizate pentru
deschiderea noului an scolar,
la Colegiul
Tehnic ”Miron Costin”, Colegiul Național
”Roman Vodă”, de care mă leagă atâtea
amintiri ca profesor și elev, Colegiul Tehnic
”Petru Poni”, Școala Gimnazială ”Alexandru
Ioan Cuza”.

20 Octombrie
Am participat la Biblioteca Municipală –
Roman, la o întâlnire cu peste 125 de tineri
interesați de situația instituțiilor naționale și
europene, discuție concentrată pe analiza
proiectelor și programelor pentru tineri.
Printre invitați s-au aflat și europarlamentarul
PNL - Siegfried Mureșan, vicepreședinte al
Partidului Popular European.

19 Noiembrie
Am participat in sala de consiliu a
Primariei Mun Roman la intalnirea cu
reprezentanti ai mediului de afaceri
pentru a identifica problemele cu care
se confrunta.

1 octombrie
În fiecare an sărbătorim
Ziua internațională a
persoanelor de vârsta a
treia, eveniment care mă
bucură și mă emoționează
deopotrivă.
Ca parlamentar, încerc să
transpun respectul pe care
îl port seniorilor în proiecte
de lege.

15 octombrie
Am invitat și primit vizita,
la Palatul Parlamentului, a
unui colectiv de elevi ai
Colegiului Național ”Roman
Vodă”, grup însoțit de doamna
învățătoare și de câțiva părinți.
A fost un moment de suflet și
m-am bucurat de veselia lor,
a copiilor încărcați de energie
pozitivă, spirite sincere și
frumoase.
A doua surpriză pentru ei a
fost facilitarea înscrierii pe
platforma electronică pentru
accesul la meciul România –
Norvegia, de pe Arena Națională.

Activitate în teritoriu

6 Decembrie – Moș Nicolae
Am oferit mici cadouri împreună cu Organizația Femeilor Liberale din
Roman, cele care au avut inițiativa și s-au ocupat de organizarea
propriu-zisă, piticilor din Centrul de zi pentru copii aflați în stare de
risc "Casa Copiilor", reușind să aducem un pic de bucurie pe fata
micuților de acolo.
Am participat la Biblicoteca Municipala, la premierea voluntarilor din
Roman, copii, tineri și adulți care au pus pecetea sufletului lor, prin
acțiuni de voluntariat, pe dinamica și energia orașului nostru drag. Nu
pot spune decât: Bravo și felicitări lor și tuturor celor ca ei care
demonstrează prin ceea ce fac că Romanul nostru este viu și vibrant.
Am fost prezent la Vecernia Sfântului Nicolae, la biserica cu acest
hram din Roman, moment de intensă credință.
Ziua s-a încheiat cu deschiderea oficială a patinoarului din Roman,
situat între Clădirea Primăriei și Colegiul Național ”Roman Vodă” loc ce aduce multă bucurie atât celor mici, cât și celor mari.

30 Decembrie
Am particpat alaturi de
Primarul municipiului
Roman Lucian Micu
gazda celei de-a X-a
ediție a Festivalului de
datini și obiceiuri
”Roman Metropolitan" .

Media

Am fost prezent în mass-media
națională si locala, atât la posturi
de ș<ri, dar și prin declarații și
comunicate de presă. AsJel, am
par<cipat la emisiuni la Romania
TV, Digi 24, Realitatea TV, TVR,
Antena 3, Adevarul Live, unde care
am discutat despre problemele
românilor în general, dar și ale
nemțenilor, în par<cular. Am fost
in direct peste 5000 de minute pe
posturile na<onale

