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Pentru a continua parteneriatul deschis dintre cetățean și politician, vă prezint raportul de activitate pentru mandatul 
2016-2020. Transparenta fost unul dintre obiectiviele pe care mi le-am impus încă de la începtul carierei politice, așadar 
randurile de mai jos sunt  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.  

  

Consider că am fost implicat total în activitatea din legislativ, din plen și din comisii și am reprezentat cu succes, în 
Parlamentul României, și interesele romașcanilor, și ale nemțenilor. În exercitarea funcției, am folosit toate instrumentele de 
care dispune un parlamentar 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 detine in cintinuare majoritatea parlamentară, desi, la finalul anului 2019, printr-un efort parlamentar coordonat de 
PNL, am reușit să dăm jos Guvernul Dăncilă, care a adus prejudicii imense României.  

  

M-a onorat alegerea în funcția de vicepreședinte PNL pe domeniile administraţie, ordine publică, siguranţa cetăţeanului, 
fonduri europene şi dezvoltare regional, 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, am 
avut satisfactia ca 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 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 politica! Vă mulțumesc pentru încredere! 

  

 

Cuvânt înainte 



Activitate parlamentară 



Activitate parlamentară 

Am	inițiat	
110	de	
proiecte	
legisla4ve		

 
 
 
 

Am	adresat	
Guvernului	45	

întrebări		

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 

infractori eliberați de PSD, și modificarea 
legislației electorale, astfel încât românii din 

diaspora să nu mai aștepte al cozi interminabile 
pentru a vota.  

Dintre	care	5	au	
devenit	lege	

 
 

 
 

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	 inițiat,	 alături	 de	 colegii	
liberali,	25	de	moțiuni	simple	
si	 mo4uni	 de	 cenzura.	 In		
octombrie	2019,	in	urma	unei	
mo4uni	 de	 cenzura	 a	 PNL,	
am	 reus i t	 s a	 dam	 jo s	
Guvernul	 Dancila,	 cel	 mai	
toxic	din	ul4mii	10	ani	
  
	

 
 

 
 

 
 
 
 

Am	luat	
cuvântul	de	151	
de	ori	în	plenul	

Camerei	
Deputaților		

 
 

 
 



Activitate parlamentară 

Printre cele mai importante inițiative legislative pe care le-am 
susținut se numără proiectul de lege privind construcția 
Autostrăzii Unirii. Acesta prevede că Autostrada Iași-Târgu-
Mureș se finanțează de la bugetul de stat prin Ministerul 
Transporturilor și din fonduri  europene. Realitatea este aceea că 
Moldova a rămas o zonă subdezvoltată a României, cu un PIB 
pe cap de locuitor cu aproximativ 40% mai mic decât media 
națională, astfel că Autostrada Iași- Tg.Mureș își justifică 
necesitatea și oportunitatea. 
 
Sunt mândru de faptul că am fost coordonatorul campaniei 
pentru construirea Autostrăzii Unirii,       campanie pe care am 
coordonat-o la nivelul Moldovei. Din această calitate, am 
contribuit, prin coordonare directă, la o serie de acțiuni: am 
lansat o petiție în acest sens, am fost inițiator al legii, am reușit 
– după o adevărată luptă de lobby intern – să îi conving pe 
colegii din Parlament să voteze legea și mă voi implica în 
continuare până când Autostrada Unirii va deveni realitate. 
 
Guvernul Orban a recuperat nu mai puţin de trei ani din 
întârzierile la construcţia autostrăzii Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni, sabotată constant de guvernarea PSD, în ciuda legii 
adoptate în Parlament. Viitoarea guvernare liberală va duce la 
bun-sfârșit acets proiect esențial pentru Moldova.  

7 noiembrie 2018, în Parlamentul României, 
Declarație de presă după ce am reușit alături de alți 
deputați PNL din Moldova să introducem proiectul 
pentru Autostrada Unirii pe ordinea de zi a Camerei 
Deputaților. 



Activitate parlamentară 

•  Am reușit să dublăm alocațiile pentru copii, spre stupoarea PSD-
ALDE, aflate atunci la guvernare. Copiilor de la 0 la 2 ani li s-a mărit 
alocația de la 200 la 300 lei, iar celor de peste 2 ani, de la 84 la  150  
lei,  începând  cu  1  martie  2019.  Victorie  imensă  a  PNL pentru 
copiii noștri, ai românilor! De la 1 septembrie 2020, Guvernul Orban 
a majorat prin ordonanță de urgență alocațiile copiilor cu încă 20%, 
iar următoarele creşteri urmează să fie făcute etapizat, de două ori pe 
an: anul viitor  (la 1 ianuarie şi 1 iulie) cu câte 20%, la fel în 2022. 
Guvernarea PNL înseamnă prosperitate.  

 
•  Proiectul de modificare a legii privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național, prin care municipiile de rang doi 
sunt susținute să cunoască o dezvoltare rapidă. Concret, proiectul 
prevede ca şi municipiile de rang doi să poată crea, alături de 
localităţile învecinate, prin parteneriate voluntare, zone 
metropolitane, microregiuni funcţionale, capabile de a atrage fonduri 
nerambursabile în cotă substanţială, cu oportunităţi crescute de 
dezvoltare şi eficientizare a transportului local, în dezvoltarea şi 
modernizarea serviciilor medicale, educaţionale, de evidenţă 
informatizată a persoanelor, a siguranţei cetăţenilor. A fost o onoare 
pentru mine să fiu desemnat purtător de mesaj al PNL pentru 
suținerea acestui proiect, întrucât consider că această lege reprezintă 
o mare oportunitate pentru localitățile precum municipiul Roman, 
care ar avea șansa de a face următorul pas major spre dezvoltare. 

10 septembrie 2019, deschiderea 
noului an școlar 



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!  

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.  



Activitate parlamentară 

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 pe anul 2020, 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 le-am semnalat miniștrilor din 
Guvernul Orban. Am promis, am făcut!  



Activitate parlamentară 

Alte propuneri legislative:  
 
 
•  LEGE Anti-birocraţie (institutiile publice nu pot solicita persoanelor fizice sau juridice date sau 

informatii existente in sistemul public). 
 
•  Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri. 

 
•  Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române”. 
 

 
 
 
 
 

•  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.  



Activitate parlamentară 

▪  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate 

▪  Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în 
proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor 
administrativ teritoriale unde sunt situate 

▪  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

▪  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind 
Societăţile Comerciale 

▪  Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare 

▪  Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol 



Activitate parlamentară 

▪  Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare(acordarea de stimulente 
contribuabililor, persoanelor juridice, care și-au onorat înainte de termen obligațiile fiscale) 

▪  Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol(amnistie fiscală 
doar pentru fermieri și doar pentru diferențele de TVA stabilite până la data de 31 decembrie 
2016, precum și a accesoriilor aferente acestora) 

▪  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind 
Societăţile Comerciale(simplificarea legislației astfel încât acționarii să se retragă mai ușor dintr-
o societate de acțiuni) 

▪  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(personalul din cadrul Serviciului de evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu handicap  să se deplaseze la persoana care a depus dosarul) 

 



Activitate parlamentară 

Rolul unui parlamentar, dincolo de atribuţiile din forul legislativ, este acela de a susţine şi promova 
interesele zonei pe care o reprezintă. În acest sens, am lansat o serie de interpelări către Ministerul 
Transporturilor, chiar şi de la tribuna Camerei Deputaţilor, în ceea ce priveşte necesitatea ca 
municipiul Roman, alături de localităţile limitrofe, să fie deservit de trenul Inter Regio 1755 – cel 
mai eficient tren - care circula pe ruta Suceava – Bucureşti, dar nu oprea şi în staţia din Roman. Sunt 
bucuros că, urmare a demersurilor întreprinse, IR 1755 opreşte de-acum şi la Roman, cu plecare din 
Bucureşti la ora 17:05 şi staţionare în Roman la ora 22:04, iar cu plecare din Roman la ora 06:32, 
ajunge în Bucureşti la ora 11:31. 
 
Amplasarea statuii marelui voievod Alexandru cel Bun la intrarea în municipiul Roman dinspre Iaşi, 
Poarta Nord, este un alt obiectiv avut in atentie, drept pentru care am mers la Ministerul Culturii, 
acolo unde am susţinut şi argumentat oportunitatea amplasării acestei opere în locaţia dorită de noi. 
Precizez faptul că fondurile necesare acestui monument, de la proiectare, machetare şi până la 
turnarea în bronz sunt suportate de firma Dedeman, tot ca urmare a unor demersuri realizate de mine 
în perioada în care încă ocupam funcţia de primar al municipiului Roman. 



AcGvitate	poliGcă	



AcGvitate	poliGcă	2017	

 
 
Cel mai important moment pentru Partidul 
Național Liberal, în anul 2017, a fost alegerea 
noii conduceri a partidului. M-a onorat faptul că 
am făcut parte din aceeași echipă cu dl. Ludovic 
Orban, ales președinte al PNL cu 78% din voturi, 
dar și încrederea colegilor mei, care m-au votat în 
funcția de vicepreședinte la nivel național al 
partidului, pe domeniile   administraţie, ordine 
publică siguranţa cetăţeanului, fonduri europene 
şi dezvoltare regională. 
                                                                                               



AcGvitate	poliGcă		
În calitate de vicepreședinte al PNL particip, săptămânal, la Biroul  
Executiv Național al PNL - forul de conducere al partidului - dar  
si la evenimente politice de partid și nu numai, precum Liga  
Aleșilor Locali sau Forumul Administraţiei Publice Locale. 
 

2 aprilie 2017. Conferinta Judeteana Piatra Neamt 16-19 Martie 2017. Alegeri interne zona Roman 



AcGvitate	poliGcă	2018	

În prezența colegilor mei din PNL și a 
altor parlamentari, a societății civile și a 
transportatorilor, Președintele Klaus 
Iohannis a promulgat legea pentru 
“Autostrada Unirii”. Moldova are 
nevoie ca de aer de această autostradă și 
vă garantez că atât eu, dar și colegii mei 
din PNL, vom face tot ce ne stă în 
putință pentru a ne asigura că 
autostrada va fi construită și finalizată 
cât mai repede.  

29 noiembrie 2018, alături de 
Președintele Klaus Iohannis și de 

colegii liberali 



Activitate politică 2019 

16	mar4e 

9	Mai 

26	Mai 

13	Iunie 

3	Septembrie 

7	Februarie 

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 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.  

Am organizat și participat la 
mitingul PNL de la Neamț,  
în prezența președintelui  

PNL, Ludovic Orban, și a  
președintelui Klaus Iohannis.  

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!  

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.  

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.  



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 și-au 
arătat inclusiv prin vot nevoia de a produce o 
schimbare  în modul în care se guvernează.  

10	Octombrie	 

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.  

24 si 25 Octombrie 

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. 

4 Noiembrie 

Ziua în care am votat pentru o 
Român ie NORMALĂ î n c a r e 
construcția, decența, onoarea și 
profesionalismul să conteze! La 
finalul zilei, românii i-au acordat un 
nou mandat Președintelui Klaus 
Iohannis.  

24 Noiembrie 

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.  

21 Decembrie 

Activitate politică 



Activitate politică 



Activitate politică 



Activitate politică 2020 

 
Municipiul Roman a votat! Nu pentru azi, nu pentru mâine, ci pentru ani și ani! 
 
Am votat, cu aceeași emoție ca de fiecare dată, cu speranță și încredere, cu sufletul 
și gândul curat, pentru că oamenii care au primit votul meu, merită!  
 
Am votat pentru romașcanii cărora mi-am dedicat energia și viața, pentru orașul 
care mi-a definit devenirea și pentru spiritul mușatin care îmi curge prin vene! 
Împreună vom construi pentru generații, iar construcția începe cu un vot! Un 
simplu vot, un gând, dar care în unitate devine energie pentru mai mult și mai bine! 
binecuvanteze Romanul și pe romașcani!  
 
Am susținut candidatura lui Leonard ACHIRILOAEI pentru funcția de primar al 
municipiului Roman. Este un om serios și hotărât, cu o vastă experiență 
administrativă, construită la nivel local și național și, din postura de primar PNL,  
va dezvolta orașul în următorii patru ani.  
 
 
 

 
 



Activitate politică 2020 

 
 

Alături de colegii mei parlamentari, am votat legea de aprobare a 
Ordonanței de Guvern prin care se poate dubla numărul de gospodării care 
vor fi conectate la rețeaua de gaze. Este foarte important de știut că aceste 
investiții de extindere a rețelei se pot face cu fonduri europene care ajung 
la aproximativ 1 miliard de euro, cu o alocare de până la 25 de milioane de 
euro per proiect. 
 
Dosarele se vor depune la Ministerul Fondurilor Europene, până pe 17 
decembrie, fie de către Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, fie de 
către Autoritățile Publice Locale (individual sau în parteneriate cu alte 
comunități). 
 
Proiectele depuse trebuie să ducă la racordarea a cel puțin 1000 de noi 
gospodării (ceea ce încurajează parteneriatele între autoritățile publice 
locale) și trebuie încheiate până în decembrie 2023 (stimulându-se astfel 
rapiditatea execuției). Accesul la rețelele de gaze, chiar și în zonele mai 
puțin dezvoltate ale României va aduce un plus de confort, dar și 
deschiderea de noi oportunități de investiții în ariile în care se vor 
implementa aceste proiecte, cu efect direct în bunăstarea locuitorilor. 



Activitate în teritoriu 



Activitate in teritoriu 2017 

Am rămas aproape de nemțeni și am încercat să fiu la fel de implicat în via 
ta comunității ca în perioada în care eram  primar. Mă bucur că eforturile pe  
care le-am depus nu au rămas fără ecou, astfel că, la gala “Superlativele Cul 
turale ale anului 2016” am primit premiul special pentru atenţia acordată, în  
general, culturii romaşcane şi în special pentru iniţierea şi susţinerea  
proiectului de restaurare, consolidare și modernizare a sediului Bibliotecii 
Municipale.  

1 Octombrie Hramul Bisericii 
Romano-Catolice Sf Tereza 

7 Mai Hramul Bisericii 
Romano-Catolice Isus 

Bunul Pastor  



Activitate in teritoriu 2017 
Am participat la numeroase evenimente culturale sau educaționale din  
comunitate, precum deschiderea galeriei “Wall of Art”,  la vernisaje, la  
manifestările prilejuite de celebrarea atestării documentare a municipiu 
lui Roman, la deschideri și premieri de concursuri de matematică, de  
poezie și de mini-fotbal, la sărbătoarea hramurilor bisericilor din  
Roman sau  la Gala Excelenței în Educație. De asemenea, mi-am luat  
în serios activitățile din teritoriu. Am acordat cu mici excepții, audiențe  
săptămânale și am preluat din probleme cetățenilor încercând să ajut la  
rezolvarea lor. În total, m-am întâlnit, doar in cadrul audientelori, cu  
circa 500 de cetățeni. 

7 Aprilie vernisaj 
expozitie icoane Galeria 

Wall 

7 Mai Hramul Bisericii Romano-
Catolice Isus Bunul Pastor  



Activitate in teritoriu 2018 

De-a lungul anului, ca și în anii precedenți, am fost în avangarda  
inițiativelor regionale de care ar beneficia și Neamț.  
 
Am  participat la Bacău, în luna martie la întâlnirea regională – Moldova, 
a Partidului Național Liberal, acolo unde s-au discutat punctele de interes 
și formulele de acțiune specifice acestei zone, sub deviza „Uniți, ridicăm 
Moldova!”. Este dramatic faptul că nu putem vorbi în prezent de niciun  
program guvernamental care să vizeze dezvoltarea Regiunii de Nord-Est 
a României, aici, în Moldova, unde peste 58% din populație trăiește în  
mediul rural, fără acces la rețele de apă și canalizare, unde situația  
economică este dramatică, salariul mediu reprezintă doar 17% din salariul
mediu din Uniunea Europeană. 
 
Unul dintre motivele principale ale acestei situații vine din lipsa unei 
infrastructuri moderne, a unei autostrăzi care să lege Moldova de  
restul țării și de Europa, fapt care ar duce direct la creșterea  
exporturilor și implicit a producției. 
 

17 martie, Bacău 



Activitate in teritoriu 2018 

17 martie, Bacău 

 
Am participat la numeroase evenimente culturale sau educaționale  
din comunitate, precum deschiderea Galei Excelenței în Educație,  la  
vernisaje, lansări, la deschideri și premieri de concursuri de  
matematică sau poezie, lansări de carte, la comemorări istorice, la  
sărbătoarea hramurilor bisericilor din Roman sau  la inaugurarea unor  
obiective de către Primărie – cum ar fi inaugurarea Compartimentului  
de Îngrijiri Paliative, la care am participat în 27 septembrie, sustinand  
sa fie infiintat in cadrul SMURD. 
 
De asemenea, mi-am luat în serios activitățile din teritoriu. Am  
respectat, cu mici excepții, programul audiențelor săptămânale și am  
preluat din problemele cetățenilor, încercând să ajut la rezolvarea lor,  
discutand cu aproape 600 de persoane in acest cadru, cetateni din  
toata zona Roman Metropolitan. 
 

16 mai Gala Excelență în Educație 



Activitate in teritoriu 2018 

17 martie, Bacău 

De asemenea, am participat la numeroase evenimente,  
alături de colegii liberali, pentru comemorarea unor  
personalități sau zile istorice importante. 

Ziua de 24 mai 1875, momentul înfiinţării Partidului  
Naţional Liberal, a însemnat punctul de definire al  
României de astăzi pe cursul ei politic modern, viziunea şi  
conceptele liberale urmând să fundamenteze traseul acestei 
naţiuni în desenarea ei spre împlinire, cu cel mai înalt  
obiectiv – Marea Unire din anul 1918. S-au împlinit 143 de 
ani de la acel moment, perioadă în care Partidul Naţional  
Liberal nu a renunţat niciodată să lupte pentru o Românie  
modernă, pentru o continua reformă, pentru europenism  
construit pe tradiţie, pentru prosperitate reală şi mai ales  
sustenabilă. 

24 mai, alături de 
colegii mei liberali 

din zona 
Romanului, am 

adus, un omagiu 
celor care au 

definit 
modernitatea 
acestui popor,  



Activitate in teritoriu 2018 

17 martie, Bacău 

 
Am fost prezent in Piata Roman Voda din Municipiul Roman si in  
comuna Cordun la activitatile organizate pentru a sarbatori 1 Decembrie- 
Ziua Nationala a Romaniei. 
 
Îmi era dor de acest sentiment de apartenență și mândrie națională, de  
această trăire, emoție totală, alături de orașul meu drag și de romașcanii pe  
care îi port mereu în inima mea, pe care îi simt gând lângă gând, suflet  
lângă suflet. 
 

Cel mai important moment al acestui an, pe care am vrut să îl marchez 
alături de oamenii care au fost și îmi sunt mereu alături, a fost ziua de 

1 DECEMBRIE, de Centenarul Marii Uniri.  



Ac:vitate	în	teritoriu	2019 

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! 

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.  

24	Ianuarie	

21	Februarie	



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 

Am avut onoarea de a 
participa la deschiderea 

unui eveniment deosebit ce 
s-a desfășurat  la Roman - 

Caravana Scriitorilor - 
prima ediție, organizată sub 
egida Uniunii Scriitorilor 

din România, eveniment ce 
mi-aș dori să devină o 

tradiție locală.  

4 Aprilie 
22 Aprilie 

Am  participat  la 
Galeria de arta 

‘’Roman Art Galerry’’ 
la expozitia de Icoane  
- Inviere, Culoare si 

Speranta ‘’ si Lansare 
de carte –Perspective 

pentru suflet’’. 

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.  Alături de 

europarlamentarul    
Siegfried Muresan la 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. 

11 Aprilie 

23 Aprilie 

24 Aprilie 



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

Rareș Bogdan. 

Activitate în teritoriu 



Ac:vitate	în	teritoriu 
9	Mai		
	

Am participat cu mare emoție și 
respect la activitățile desfășurate în 

Roman, la ceremonialul militar-
religios, 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	
	

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! 
	
	

1	Mai	
 
 

Intâlnire de lucru cu reprezenta
nţii asociaţiilor de proprietari, p
entru o mai bună cunoaştere a 

nevoilor lor directe, a probleme
lor observate şi pe care sunt ne

voiţi să le  
înfrunte. 

	



	
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. 

	
	
	
	
	



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. 



 
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. 
 

  
1 octombrie 
 
În fiecare an sărbătorim 
Ziua in terna ț ională 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. 
 
 
 
 





6 Decembrie – Moș Nicolae 
 

Am oferit 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. 

Activitate în teritoriu 



30 Decembrie  
 
Am particpat la cea de-a 
X-a ediție a Festivalului 
de datini și obiceiuri 
”Roman Metropolitan”, 
un eveniment important 
din viata orasului si a 
regiunii.  



Am	fost	prezent	în	mass-media	
națională	si	locala,	atât	la	posturi	de	

ș:ri,	dar	și	prin	declarații	și	
comunicate	de	presă.	AsDel,	am	

par:cipat	la	emisiuni	la	Romania	TV,	
Digi	24,	Realitatea	TV,	Antena	3,	

Adevarul	Live,	unde	care	am	discutat	
despre	problemele	românilor	în	
general,	dar	și	ale	nemțenilor,	în	

par:cular,	in	peste	7500	de	minute	
de	dezbateri	televizate	

		

Media 


