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În final, vreau să-ți transmit că societatea în care trăim este oglinda interesului nostru. Modul în
care societatea noastră funcționează reflectă cu precizie nivelul implicării noastre.

Dragă cetățeanule,
Pentru al doilea an consecutiv, noi, echipa Cetățeni Activi pentru Bacău, ți-am pregătit acest document care îți arată cum ești reprezentat în Consiliul Local, Consiliul Județean și în Parlamentul
României de aleșii pe care, în 2012, i-ai desemnat să te reprezinte.
Ne propunem ca raportul să constituie un instrument aflat la îndemnâna ta, prin intermediul
căruia ai la dispoziție informații privind cantitatea și calitatea activității aleșilor băcăuani, pe care
le poți utiliza pentru a te informa înaintea exprimării votului la alegerile locale și parlamentare
din 2016.
Înainte de a te lăsa influențat și de a-ți forma o opțiune politică utilizând diferite scurtături ce au
la bază, cu precădere, informații prelucrate de mass-media, îți poți fundamenta opțiunile politice
pe baza activității reale prestate de către de reprezentanții tăi.
Tu, în calitate de cetățean, ai atât dreptul cât și obligația de a fi conștient de adevărata relație
dintre aleși și cetățeni. Trebuie să știi că reprezentanții tăi politici sunt în slujba ta și nu invers.
Totodată, trebuie să fii conștient de faptul că tu ești cel care îi oferă puterea și îi trasează responsabilitățile omului politic și tot tu ești cel care trebuie să-l sancționeze atunci când acțiunile sale
nu-ți mai reprezintă interesul.
În calitate de cetățean dispui de câteva pârghii prin care te poți informa, dar și influența decizia
politică: legea 544/2001 privind liberul acces la informații cu caracter public, legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, participarea la ședințele publice, transmiterea de mesaje pe cale electronică în atenția aleșilor locali, utilizarea audiențelor publice sau
implicarea în grupurile de cetățeni sau în ONG-uri, reprezintă doar câteva dintre modurile prin
care poți să te implici și să fii corect informat cu ceea ce se întâmplă în comunitatea ta.
Raportul nu se de dorește a fi considerat nici un studiu academic, nici o cercetare sociologică,
ci doar un simplu demers civic pornit la inițiativa unor oameni interesați de treburile cetății, ce
și-au propus să le arate locuitorilor județului Bacău care sunt preocupările reprezentanților lor
politici.
Suntem conștienți că datele prezentate de noi sunt limitate, însă acestea reflectă într-o foarte
mare măsură cantitatea și calitatea informațiilor ce sunt transmise, în mod liber sau la cerere, de
instituțiile statului, către cetățeni.

Dacă vrei să vezi o schimbare, nu așteapta să o înceapă alții, fii tu primul care ia atitudine!

decembrie 2015
Echipa Cetățeni Activi pentru Bacău
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Metodologie
Perioada de desfășurare a monitorizării activității consilierilor locali și județeni și a parlamentarilor băcăuani este cuprinsă între lunile ianuarie și decembrie 2015.
Raportul este construit în trei părți separate, pentru aleșii din Consiliul Local, Consiliul Județean
și reprezentanții județului Bacău în Parlamentul României. Fiecare dintre acestea este concepută
astfel încât să redea imaginea activității fiecărei instituții, atât în ansamblu, cât și individual,
pentru fiecare ales în parte.
Metodologia de monitorizare a consilierilor locali și județeni
Extragerea informațiilor privitoare la activitatea consilierilor locali și județeni este, de obicei, o
provocare pentru oricine își propune acest lucru. Nu există un sistem electronic de vot, activitatea
din comisiile de specialitate nu este făcută publică, iar documentele sunt transmise în atenția
publicului, de cele mai multe ori, târziu și în format închis (scanat, într-un mod ilizibil). Toate
aceste elemente fac ca timpul pe care un cetățean de rând este nevoit să îl acorde analizei activității și rezultatelor reprezentanților săi politici să fie unul de cel puțin câteva ore pe lună. Din
această cauză, mulți dintre noi admitem dificultatea obținerii informației și cedăm.
În anul 2014 am dezvoltat, pentru prima dată la nivel național, o metodologie de măsurare a
activității aleșilor locali și județi. În acest an, pe lângă elementele identificate atunci, am adus noi
indicatori care să plaseze activitatea într-o lumină cât mai clară, dar care să și provoace interesul
cititorului.
Procedura a implicat analiza detaliată a minutelor/proceselor verbale încheiate în urma ședințelor ordinare și extraordinare, ultima ședință luată în calcul fiind cea de pe 3 decembrie 2015,
în cazul Consiliului Local, respectiv 23 noiembrie 2015, în cazul Consiliului Județean. Indicatorii
utilizați pentru descrierea activității consilierilor locali și județeni au fost următorii:
tRapoartele anuale de activitate publicate pe site-ul Primăriei și al Consiliului Județean Bacău;
tProiectele de hotărâre iniţiate de fiecare consilier. Pentru stabilirea inițiatorului au fost vizualizate toate proiectele de hotărâre din perioada monitorizată, inițiatorul fiind precizat în dreptul
fiecăruia;
t Luările de cuvânt în cadrul şedinţelor. Pentru determinarea numărului de luări de cuvânt au
fost analizate toate minutele/procesele verbale din urma ședințelor ordinare și extraordinare
din cele două instituții în perioada monitorizată. Procedura noastră a implicat numărarea efectivă a fiecărei intervenții a consilierilor. O precizare importantă este însă aceea că am exclus din
numărătoarea noastră acele intervenții care aparțin primarului municipiului Bacău, a președin-
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telui CJ, a viceprimarilor municipiului Bacău, a vicepreședinților de CJ, a președinților ședințelor
publice, precum și a consilierilor desemnați să prezinte rapoartele comisiilor de specialitate. Am
considerat această măsură una potrivită pentru păstrarea echilibrului și egalității între consilieri,
întrucât o mare parte dintre aceștia nu îndeplinesc niciuna dintre funcțiile enumerate. În rest, a
fost considerată luare de cuvânt orice intervenție la proiectele de pe Ordinea de zi sau la Diverse
a consilierilor;
tNumărul de ședințe în care a luat cuvântul. Indicatorul este necesar pentru a ne arăta în câte
ședințe s-a implicat fiecare consilier astfel încât să observăm frecvența activității fiecărui ales.
Pentru a stabili numărul de ședințe am utilizat un mecanism de cuantificare similar celui pentru
calcularea luărilor de cuvânt (numărarea efectivă a ședințelor).
tPrezenţa. Pentru a determina prezența fiecărui consilier la ședințele ordinare și extraordinare au
fost analizate toate minutele/procesele verbale ale ședințelor CL și CJ Bacău, fiind urmărite acele
paragrafe în care erau anunțați consilierii prezenți și absenți. Prezența a fost calculată pentru
fiecare consilier în parte, în funcție de numărul de ședințe la care a participat în anul 2015, începând cu data la care consilierul a fost validat în funcție (în cazul celor care au devenit consilieri
în anul 2015).
tVotul împotrivă. Numărul și descrierea proiectelor la care un consilier a votat „Împotrivă”, observate în urma analizei proceselor verbale ale ședințelor.
tDomeniile prioritare de intervenție. Pentru a stabili care sunt principalele direcții ale proiectelor
puse în discuție în plenul CL și CJ, fiecare proiect de hotărâre a fost analizat și introdus într-o
categorie specifică. Pentru ambele consilii am utilizat aceleași categorii, acest lucru putând oferi
cetățenilor o perspectivă comparativă privind prioritățile din ambele instituții.
tCuvinte cheie utilizate. Pornind tot de la ideea de a observa principalele preocupări ale consilierilor locali și județeni, am analizat textele tuturor discuțiilor oficiale purtate în timpul ședințelor
ordinare și extraordinare. Dintre acestea, utilizând funcția ”Căutare” în fiecare proces verbal al
ședințelor de CL și CJ am dorit să observăm cu ce frecvență apar o serie de cuvinte, astfel încât să
determinăm dacă și în ce măsură acestea reflectă anumite preocupări ale consilierilor. Cuvintele
au fost căutate atât în forma integrală, cât și după rădăcina acestora, pentru a evita omiterea
cuvintelor derivate.
Pe parcursul întregului an, membrii echipei de proiect au luat parte la toate ședințele ordinare
și extraordinare din cele două consilii. Astfel, am putut analiza în mod direct cele discutate și
analiza îndeaproape activitatea consilierilor. În plus, pentru a oferi posibilitatea aleșilor locali și
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județeni de a comunica cetățenilor băcăuani informații relevante despre propria activitate, am
transmis în atenția lor, cu ajutorul căsuţei poştale electronice, o solicitare în care le-am cerut să
ne trimită răspunsuri care să conțină informații relevate referitoare la activitatea desfășurată în
anul 2015.
Metodologia de monitorizare a activității parlamentarilor
Raportul de monitorizare a activității parlamentarilor băcăuani a fost realizat prin utilizarea
datelor statistice şi a informaţiilor disponibile pe site-urile oficiale ale celor două Camere ale
Parlamentului României (www.cdep.ro şi www.senat.ro). Ultima accesare a informaţiilor de pe
acestea s-a făcut în data 2 decembrie 2015.
În vederea redactării raportului de monitorizare privind parlamentarii aleși în județul Bacău au
fost analizate şi prelucrate statistic informaţii referitoare la toţi deputaţii şi senatorii, prin prisma:
tQSF[FÓFJMBWPUBöFDǊSVJQBSMBNFOUBSÔOQMFO ÔOQFSJPBEBJBOVBSJFoEFDFNCSJF
tBOBMJ[FJJOJ́JBUJWFMPSEFQVTFÔOQFSJPBEBNPOJUPSJ[BUǊ EBSǵJBFöDJFÓFJBDFTUPSB OVNǊSVMEF
inițiative ajunse legi);
tOVNǊSVMVJJOUFSQFMǊSJMPSǵJÔOUSFCǊSJMPSBESFTBUFEFDǊUSFQBSMBNFOUBSJJEF#BDǊV(VWFSOVMVJTBV
altor autorităţi publice;
tTVCJFDUVMVJJOUFSQFMǊSJMPSǷJÔOUSFCǊSJMPSGPNVMBUF EJOUSFDBSFMFBNFWJEFOǹJBUQFDFMFDBSFBV
făcut referire la subiecte ce privesc județul Bacău;
tUJQPMPHJFJMVǊSJMPSEFDVWÉOU BEFDMBSB́JJMPSQPMJUJDF
Datele utilizate în analiză au caracter oficial, acestea constituind singura posibilitate de a urmări în mod obiectiv activitatea deputaților și a senatorilor. Pentru a aduce în fața cetățenilor
băcăuani un raport cât mai util, am analizat inclusiv documentele puse la dispoziție de cele două
camere, precum: declarațiile politice, întrebările, interpelările sau inițiativele depuse. Astfel, am
putut extrage informații relevante privind domeniile de interes ale fiecărui parlamentar. Nu în
cele din urmă, raportul prezintă și aspecte cheie din activitatea fiecărui parlamentar de Bacău cu
menționarea apartenenţei parlamentarilor la organismele de lucru ale Parlamentului cum ar fi:
grupuri parlamentare, comisii permanente sau comune etc., precum și activitatea din teritoriu,
întâlnirile cu cetățenii și datele acestora de contact, informații solicitate și transmise de parlamentarii băcăuani în atenția noastră.
Totodată, celor 15 parlamentari băcăuani le-a fost transmis și un email prin care li s-a solicitat să

ne trimită raportul de activitate pe anul 2015. La apelul nostru au răspuns doi parlamentari, ale
căror răspunsuri se regăsesc în detalierea activității prezentată în acest raport.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Fig.1. Componența
Consiliului
Local Bacău,
pe partide

Structura actuală a CL Bacău
Față de luna iunie a anului 2012, în care a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local,
au avut loc o serie de mutări în configurația politică a forului decizional local. Astfel, în lunile
octombrie și noiembrie 2014, consilierii Cristinel Manolache, Gheorghe Huluţă şi Dragoş Ştefan,
toți aleși din partea Partidului Ecologist Român, au trecut la Uniunea Națională pentru Progresul
României, asemenea Elenei Cosma, aleasă inițial pe listele PP-DD. Corneliu Jitariu, ales din partea
PP-DD, a devenit între timp consilier independent. În luna octombrie a anului curent, consilierul
PP-DD Paul Valerian Timofte și-a anunțat, la rândul său, trecerea la UNPR. În urma fuziunii la nivel
național între PNL și PDL, numărul consilierilor liberali a crescut de la 12 (la începutul mandatului) la 15. Consiliul Local Bacău este în prezent constituit din 21 de consilieri locali (Fig.1) din
totalul de 23 aflați la începutul mandatului, în urma demisiei a doi consilieri reprezentanți ai PSD
– George Bogatu și Zvetlana Zaharia, din luna iunie 2015.
Activitatea CL în Bacău în anul 2015
În anul 2015, până în data de 3 decembrie, Consiliul Local al Municipiului Bacău s-a întrunit de
28 de ori. În 10 cazuri a fost vorba despre ședințele ordinare, în timp ce în 18 situații vorbim de
ședințele extraordinare. Ca regulă generală, ședințele sunt anunțate cu întârziere, regula celor
cinci zile prevăzute de legea administrației publice locale nefiind respectată , de cele mai multe
ori. Ședințele extraordinare sunt, de regulă, anunțate cu o singură zi înainte (nu cu trei, așa cum
prevede legea administrației), inclusiv unii consilieri atrăgând atenția de nenumărate ori asupra
aceste probleme. În ultimul an am tras mai multe semnale de alarmă cu privire la neregulile din
convocarile ședințelor, subiecte dintre cele mai importante – precum bugetul anual, atribuirea
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unor sume importate din buget pentru diferite activități – fiind decise în astfel de ședințe,
evitându-se consultările și dezbaterile publice. De asemenea, am constatat că există o practică
a executivului Primăriei Bacău în ceea ce privește convocarea așa numitelor „ședințe de îndată”,
acestea fiind convocate, practic, ad-hoc. Potrivit articolului 4 din Legea 215/2001 a Administrației
publice locale, aceste ședințe se convoacă doar “În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă
pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii
stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului
local se poate face de îndată”. Cu toate acestea, autoritatea locală a utilizat acest tip de ședință,
care omite orice intenție de implicare a cetățenilor în procesul decizional, pentru a atribui, de
exemplu, o sumă de bani necesară desfășurării Fesivalului Arlekin.
Fig.2. Inițiatorii proiectelor de hotărâre Inițiatorii proiectelor de hotărâre
din Consiliul Local Bacău Proiectele de hotărâre sunt inițiate, în proporție
covârșitoare, de către executiv (Fig.2), reprezentat de
primar și cei doi viceprimari. Astfel, 97% din totalul de
279 de proiecte de hotărâre au fost inițiate de primarul
Romeo Stavarache și viceprimarii Ababei Radu, Tescaru Vasile și Iulian Stoican, ultimul deținând această
funcție până în luna februarie a anului curent. Restul
inițiativelor au fost inițiate de consilierii Ilie Bîrzu (două
proiecte), respectiv Adam Isabela, Bogatu George, Cojocaru Viorel, Novac Laurențiu și Zvetlana
Zaharia, fiecare cu câte un proiecte de hotărâre inițiat. Ilie Bîrzu a fost inițiatorul unui proiect de
hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău doamnei Catinca
Popescu, pictoriţă naivă. Alături de consilierul Adam Isabela, Ilie Bîrzu a inițiat și propunerea
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2015 al Societăţii Thermoenergy Group
SA Bacău. Consilierii PSD George Bogatu și Zvetlana Zaharia au inițiat împreună un proiect de
hotărâre privind darea în folosință a blocului din strada Făgăraș, din municipiul Bacău, pentru
tinerii specialişti angajaţi la Spitalul Municipal Bacău, proiect respins la votul din plen. Consilierii PNL Laurențiu Novac și Viorel Cojocaru au avut, la rândul lor, o inițiativă privind aprobarea
majorării capitalului social la S.C. „Centrul de Afaceri si Expozițional Bacau” S.A. Aceasta a fost,
ulterior, retrasă de inițiatori de pe ordinea de zi. După cum reiese și din (Fig.3), restul de 13 consilieri locali nu au avut în anul 2015 nici un proiect de hotărâre propus spre dezbatere pe ordinea
de zi.
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Fig.3 Numărul de
proiecte de
hotărâre
inițiate de către
consilierii locali
ai Bacăului
în anul 2015

Luările de cuvânt
La calcularea luărilor de cuvânt am luat în calcul fiecare intervenție înregistrată în procesul verbal
al tuturor ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Local Bacău din anul 2015 (până pe
data de 3 decembrie inclusiv). Neexistând un sistem electronic, am numărat manual fiecare intervenție a consilierilor, în tabelul de mai jos putând vedea situația centralizată a rezultatelor. Din
numărătoare am exclus intervențiile primarului, a viceprimarului, președintelui de ședință și ale
raportorilor comisiilor de specialitate întrucât aceștia dețin sarcini organizatorice/administrative
în cadrul ședințelor, fapt care ar fi dezavantajat ceilalți consilieri și alterat, în final, rezultatele
analizei noastre.
Tabelul din figura (Fig.5) arată numărul total al luărilor de cuvânt înregistrate de fiecare consilier
alături de numărul total al ședințelor în care aceștia au luat măcar o dată cuvântul. Astfel, putem
observa că nu mai puțin de 11 consilieri locali (48% din total) au luat cuvântul în doar cinci sau
mai puține ședințe. În trei cazuri – Cojocaru, Viorel, Popa Laurențiu, Stanciu Ștefan – constatăm
o singură intervenție în plenul CL. Numărul general foarte mic ne arată o implicare scăzută în discuțiile plenului, precum și o absență generalizată a soluțiilor sau propunerilor de idei de proiecte.
La polul opus regăsim consilierii locali ai UNPR Ștefan Dragoș, Manolache Cristinel și Ghiorghe
Huluță, aceștia fiind cei mai vocali consilieri în ultimul an. Despre subiectele intervențiilor puteți
citi în paginile destinate, în mod individual, activității fiecărui consilier local.
Domenii de interes în Consiliul Local Bacău
Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra domeniilor prioritare de interes din Consiliul Local,
am realizat o analiză a proiectelor de hotărâre supuse votului plenului în anul 2015. Pentru

aceasta, am împărțit proiectele de hotărâre în nouă domenii, după cum se poate vedea în Fig.4.
Fiecare proiect de hotărâre a fost ulterior analizat și interpretat, avât în vedere subiec- tul și beneficiarii proiectului de hotărâre. De exemplu, în categoria Administrație/Funcționarea Consiliului
Local sau a autorităților din subordine am inclus toate acele prevederi referitoare la
regulamente de funcționare, modificări de organigrame, numirea președinților de ședință sau a
reprezentanților CL în anumite instituții. În categoria ”Investiții”, am inclus proiectele de hotărâre
care vizau, într-o formă sau alta, stimularea investițiilor, fie că reprezentau atribuții directe ale
Primăriei pentru anumite achiziții, fie generau ulterior investiții. De exemplu, proiect de hotărâre
privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosinţă asupra terenuFig.4 Domenii de
interes ale
proiectelor
supuse votului
în Consiliul
Local Bacău

11
Fig.5 Numărul de
luări de cuvânt
ale consilierilor
locali ai Bacăului
în anul 2015

lui în suprafaţă de 2000 m.p., situat în intravilanul municipiului Bacău str.Izvoare, fără număr,
către Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti a fost considerat unul de investiții pentru că decizia consiliului facilita demararea unei investiții (construcții) pe respectivul teren. Tot la Investiții
am inclus și direcționarea sumei de 70.000 pentru Studiul de fezabilitate la Centrul de Afaceri, a
sumei de 35.000 lei pentru creşa de la Letea sau majorarea capitalului social la S.C.”ARTBACAU ”
S.R.L. În categoriile cu domeniile Cultură, Sport, Mediu și protecția animalelor, Social, Tineret și Educație includerea a fost realizată în funcție de natura beneficiarilor. După cum se vede
în graficul de mai sus, subiectele principale ale hotărârilor votate de CL Bacău fac referire, în
mare parte, la subiecte ce țin de funcționarea administrativă a primăriei, CL sau a instituțiilor din
subordine. Următorul capitol prioritar este cel al Investițiilor, majoritatea dintre acestea vizând
atribuirea unor sume pentru realizarea unor obiective de infrastructură. În extrema cealaltă se
află sectoarele de Tineret, Mediu, Educație. și Sport, ce s-au regăsit rareori printre beneficiarele
proiectelor adoptate (între 1 și 3% fiecare).
Consilierii locali au fost, în general, prezenți la lucrările din plen, înregistrând procente ridicate
Fig.6.

legate de acest capitol (Fig.6). Totuși, putem evidenția anumiți consilieri care au depus minimul efort de a lua parte la ședințele publice, mai des decât ceilalți. Astfel, Bujor
Costel, Jitariu Dan, Stoican Iulian și Novoca Laurențiu sunt
cei mai prezenți consilieri (cu un procent de 100%), în
timp ce la polul opus se află Zaharia Zvetlana, Drăgușanu
Vasile și Năstase Raluca, cu procente de sub 80% din totalul ședințelor la care ar fi putut participa.
În (Fig.7) de observăm activitatea, în cifre, a unui consilieri local băcăuan. După cum putem
vedea, un ales local are, în medie, mult sub o inițiativă propusă spre dezbatere. Practic, în activitatea sa, un consilier local băcăuan nu își exercită dreptul de a iniția proiecte de hotărâre,
motivele fiind de natură diferită: lipsa de informare a consilierilor asupra acestui drept, faptul că
executivul își asumă, în general, sarcina de a propune proiecte, rolul consilierilor fiind mai mult
decorativ. În ceea ce privește intervențiile din plen (luările de cuvânt), observăm o activitate intensă, însă temporară. Astfel, dacă avem, în medie, 71,2 luări de cuvânt pe întregul an de către
fiecare consilier, la numărul de ședințe mediu în care un consilier a vorbit avem o medie de 7,1,
ceea ce înseamnă abia un sfert din totalul ședințelor desfășurate. Cu alte cuvinte, consilierii au
ceva de spus abia o dată la patru ședințe. Nivelul prezenței din anul 2015 al consilierilor a fost, în
medie, de 86%, iar, în pofida numeroaselor apeluri din partea societății civile asupra importanței
transperenței activității fiecărui consilier local, numai 4 dintre aceștia și-au depus raportul de
activitate pe anul 2014.
Fig.7.
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Conducerea Consiliului Local

Stavarache Romeo - primar

-

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
2 (2013, 2014)
47 (18,4%%)
1 şedinţă (4%)

Aflat la al doilea mandat, acesta a fost suspendat din funcţie timp de 7 luni,
fiind arestat preventiv şi, ulterior, la domiciliu într-un dosar de corupţie. Condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în seviciu, îşi îndeplineşte în continuare atribuţiile de primar.
Conform declaraţiei de avere şi interese pe anul 2015, primarul este acţionar în
cadrul SC Prod Cresus SA şi membru al Consiliului Uniunii Europene – Comitetul
Regiunilor. Totodată, este membru al Societăţii Inventatorilor din România.
Potrivit site-ului Primăriei Bacău, în mandatul curent, a depus două rapoarte de
activitate, aferente anilor 2013 şi 2014.

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
104 (40%)
-

Prezenţă

26 şedinţe (96%)

A fost ales consilier local în anul 2012, pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Începând cu data de 15 iulie 2014, a fost ales în funcția de viceprimar,
cu 18 voturi din 22 posibile.
Este membru al Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învăţămant,
sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea
monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică.
Conform declaraţiei de interese pe anul 2015, consilierul este membru în Consiliul Științei Sportului din România, FIEP Europa și al Societății Române pentru
Educație Fizică și Sport. Totodată, este director al Academiei Olimpice Române
– Filiala Bacău.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent.

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
2 (2013, 2014)
110 (43%)
-

Prezenţă

23 şedinţe (85%)

Ababei Radu - viceprimar

Tescaru Vasile - viceprimar

A candidat la funcţia de consilier local al Municipiului Bacău la alegerile locale
din anul 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL.
Este secretar al Comisiei pentru activități economico-financiare, buget, investiții.
În declarația de interese, consilierul menționează că este acționar al SC Global
Business SRL și al SC Global T SRL.
În mandatul curent, a depus două rapoarte de activitate, pe anii 2013 şi 2014.

Comisia I, pentru activități economico-financiare, buget, investiții

Bîrzu Ilie - președinte
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
2 (0,7%)
93
17
25 şedinţe (93%)

A fost ales în funcția de consilier local al Municipiului Bacau încă din anul 1992, aflându-se în
momentul de față la cel de-al 6 mandat. Pe parcursul celor 22 de ani de carieră politică a candidat
pentru o poziție în Consiliul Local din partea PSD, PNG, dar și din postura de independent. În anul
2012 s-a înscris în cursa electorală pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL.
În prezent, deține funcția de președinte al Comisiei pentru activități economico-financiare,
buget, investiții.
Conform declaraţiei de interese din anul 2015, consilierul este membru al Asociaţiei Eurocivica, al Asociaţiei de proprietari 303 şi al Fundaţiei Crucea Roşie Bacău. Totodată, este membru
în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Thermoenergy Group SA şi a SC Fotbal Club Municipal
Bacău SA şi vicepreşedintele PNL Bacău.
Intervenţiile sale în plenul CL au făcut referire la următoarele subiecte:
tSF́FBVBǵDPMBSǊEJONVOJDJQJVM#BDǊVQFOUSVBOVMǵDPMBS
tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEFWFOJUVSJTJDIFMUVJFMJ
tQVOFSFBJOBQMJDBSFB-FHJJOSQSJWJOESFHJNVMöOBÓǊSJMPSOFSBNCVSTBCJMFEJOGPOEVrile publice pentru activități nonprofit de interes general, proiect în cadrul căruia a formulat un
număr de 4 amendamente;
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tQSPJFDUVMFVSPQFBOv$SFBSFǵJNPEFSOJ[BSFTQB́JJWFS[Jw EÉOEDVWÉOUVMDFUǊ́FOJMPSQFOUSVBǵJ
exprima doleanţele în plenul CL;
tSFDUJöDǊSJMF#VHFUVMVJEFWFOJUVSJǷJDIFMUVJFMJ
tPSHBOJ[BSFB ÔNQSFVOǊDV5FBUSVM.VOJDJQBM#BDPWJB BQSJNFJFEJ́JJB'FTUJWBMVMVJ*OUFSOB́JPOBM
de Artele Spectacolului – THEATERSTOCK, oferind felicitări, pentru buna organizare, managementului Teatrului;
tPSHBOJ[BSFBDFMFJEFB997BFEJ́JJBFYQP[JǹJFJEFBSUǊQMBTUJDǊDPOUFNQPSBOǊv4BMPBOFMF.PMEovei”.
A iniţiat două proiecte de hotărâre, ce au vizat aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
2015 al SC Thermoenergy Group SA şi conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului
Bacău pictoriţei Catinca Popescu. Ambele au fost aprobate.
A formulat un număr de 5 amendamente, care au făcut referire la:
tBQSPCBSFB0SHBOJHSBNFJ OVNǊSVMVJEFQFSTPOBMǷJ4UBUVMVJEFGVOD́JJBMF$ǊNJOVMVJQFOUSV1FSsoane Vârstnice Bacau, începând cu data de 01.03.2015: mărirea ariei la poziţia 31 din Statutul de
funcţii, în vederea facilitării ocupării postului de medic generalist/de familie;
tBQSPCBSFBBDUFMFMPSQSPDFEVSBMFQFOUSVQVOFSFBÔOBQMJDBSFB-FHJJOSQSJWJOESFHJNVM
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes gene-ral:
contribuţia solicitantului să fie de minim 10 % din valoarea finanţării pentru toate domeniile,
limita maximă a finanţării a unui proiect pentru domeniul Educaţie, Tineret, Mediu să fie de
30.000 de lei în loc de 15.000 de lei, limitarea grantului pentru domeniul sport de performanţă
să fie de 3.500.000 de lei în loc de 2.000.000 de lei, la domeniul social, alocarea cheltuielilor sub
formă de salarii să fie în limită de 80 % şi cheltuielile administrative să fie decontate până la 50%.
Toate amendamentele sale au fost aprobate.
Potrivit site-ului Primăriei Bacău, consilierul nu a depus niciun raport de activitate în mandatul
curent. Cu toate acestea, consilierul și-a prezentat activitatea din 2014 în fața cetățenilor la începutul anului curent.
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Ștefan Daniel Dragoș - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
380
22
24 şedinţe (89%)

Se află la primul mandat de consilier local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat la alegerile
locale din anul 2012 din partea Partidului Ecologist Român. În octombrie 2014, a părăsit PER
pentru a se înscrie în UNPR, partid în cadrul căruia activează în prezent.
Face parte din Comisa pentru activităţi economico-financiare, buget, investiţii.
Conform declaraţiei de interese pe anul 2015, acesta este administrator la Întreprindere Individuală Ştefan Daniel Dragoş şi la SC Danilbac Grup SRL. Totodată, este membru în Adunarea Generală
a Acţionarilor la SC CET SA.
Luările de cuvânt din plen au vizat subiecte precum:
tJODPNQFUFÓB&YFDVUJWVMVJEFBNBOBHFSJBSF́FBVBǵDPMBSǊ ÔODBESVMQSPJFDUVMVJDBSFBWJ[BU
trecerea în mod oficial a Liceului Letea ca şi componentă a Colegiului Mangeron, prin comasare,
prin lipsă de elevi şi desfiinţarea unei grădiniţe;
tTVNFMFOFKVTUJöDBUEFNBSJBMPDBUFQFOUSVÔOHSJKJSFBBUPBMFUFQVCMJDF
tVUJMJUBUFBCSBOǵǊSJJJOTUJUV́JJMPSQVCMJDFDBSFBVDFOUSBMFQSPQSJJ
t TPMJDJUBSFB BWBOUBKFMPS QSF[FÓFJ SFQSF[FOUBÓJMPS CǊDǊVBOJ ÔO "TPDJB́JB .VOJDJQJJMPS EJO
România;
tTUFSJMJ[BSFBDÉJOJMPSWBHBCPO[JǵJTPMJDJUBSFBHǊTJSJJVOFJTPMV́JJMBQSPCMFNBBDFTUPSB

tBQSPCBSFBNFÓJOFSJJTJTUFNVMVJJOEJWJEVBMEFGBDUVSBSFÔODBTBSFBDPOUSBWBMPSJJFOFSHJFJUFSmice furnizată populaţiei din Municipiul Bacău în sistem centralizat şi a Regulamentului de
repartizare a consumurilor de energie termică către consumatorii din imobilele tip condominiu
racordate la sistemul public de alimentare cu energie termică;
tVUJMJUBUFBBEPQUǊSJJBNFOEBNFOUVMVJQSJODBSFMJNJUBNBYJNǊBöOBÓǊSJJVOVJQSPJFDUQFOUSV
domeniul Educaţie, Tineret, Mediu a fost crescută la 30.000 de la 15.000 de lei;
tEJNJOVBSFBUBYFJTQFDJBMFQFOUSVPöDJFSFBDǊTǊUPSJJMPS QSFDVNǵJQFOUSVEFTGBDFSFBDǊTǊUPSJFJ
pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă;
t GPSNVMBSFB EF TPMJDJUǊSJ QFOUSV &YFDVUJW DV QSJWJSF MB TVNFMF DPODSFUF DBSF BV GPTU QSJOTF ÔO
Bugetul de Venituri şi cheltuieli pe anul 2015;
tSFGV[VMEFBQBSUJDJQBMBDFBEFB997BFEJ́JFBFYQP[JǹJFJDPODVSTEFBSUǊQMBTUJDǊv4BMPBOFMF
Moldovei”;
tTPMJDJUBSFBJOUSPEVDFSJJ ÔOǵFEJÓFMFFYUSBPSEJOBSF BVOVJQVODUEFv%JWFSTFw QSPQVOFSFSFTQJOTǊ
de Executiv, în baza Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
tOFDFTJUBUFBDPOTUSVJSJJEFDSFǵFÔONVOJDJQJVM#BDǊV
tTPMJDJUBSFBQSF[FOUǊSJJ EFDǊUSF5FBUSVM#BDPWJB BDPOUSBDUFMPSEFTQPOTPSJ[ǊSJÔODIFJBUFÔOWFderea organizării Festivalului „Zilele Bacăului”.
A formulat un număr de două amendamente referitoare la:
tBMPDBSFBEFGPOEVSJ ÔODBESVMBQSPCǊSJJ#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǵJ$IFMUVJFMJBBOVMVJ QFOUSV
construirea a două creşe, una în cartierul Şerbăneşti şi alta în municipiul Bacău;
tTDPBUFSFBEJOSFDUJöDBSFBCVHFUBSǊBTVNFJEFEFMFJQFOUSVÔOUPDNJSFBVOVJTUVEJVEF
fezabilitate pentru obiectivul „Construire modul cu destinaţii de birouri în incinta Centrului de
Afaceri”.
Niciun amendament nu a fost aprobat.
A votat împotriva unui număr de 12 proiecte de hotărâre, referitoare la:
tSF́FBVBǵDPMBSǊEJONVOJDJQJVM#BDǊVQFOUSVBOVMǵDPMBS
tNPEJöDBSFBǵJDPNQMFUBSFB)$-OSQSJODBSFTBVTUBCJMJUJNQP[JUFMFǵJUBYFMFMPDBMF 
precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău;
tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEFWFOJUVSJTJDIFMUVJFMJB$-QFǵJB4$5IFSNPFOFSHZ4"
tÔOTVǵJSFBEFDǊUSF$POTJMJVM-PDBMBM.VOJDJQJVMVJ#BDǊVBÔOUÉNQJOǊSJJGPSNVMBUǊÔOEPTBSVMOS
470/110/2015;
tBQSPCBSFBNFÓJOFSJJTJTUFNVMVJJOEJWJEVBMEFGBDUVSBSFÔODBTBSFBDPOUSBWBMPSJJFOFSHJFJ
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termice furnizată populaţiei din Municipiul Bacău în sistem centralizat;
tBQSPCBSFBÔODIFJFSJJVOPSDPOUSBDUFEFDPOTVMUBÓǊ BTJTUFÓǊǵJSFQSF[FOUBSFKVSJEJDǊQFOUSV
anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Clubului Sportiv Ştiinţa
Municipal Bacău;
tNFÓJOFSFBVOPSUBYFTQFDJBMFQFOUSVPöDJFSFBDǊTǊUPSJJMPS QSFDVNǵJQFOUSVEFTGBDFSFBDǊTǊUPriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă;
tBQSPCBSFBNBKPSǊSJJDBQJUBMVMVJTPDJBMMB4$v$FOUSVMEF"GBDFSJǷJ&YQP[JǹJPOBM#BDǊVw4"
tBQSPCBSFBSFDUJöDǊSJJ#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǵJ$IFMUVJFMJQFBOVMǵJB1SPHSBNVMVJEF*Ovestiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;
tBQSPCBSFBPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJv;JMFMF#BDǊVMVJwÔOQFSJPBEBPDUPNCSJFEFDǊUSF
Teatrul Municipal Bacovia;
tBQSPCBSFBTUVEJVMVJEFGF[BCJMJUBUFBGFSFOUMJTUFJEFJOWFTUJ́JJ BJOEJDBUPSJMPSUFIOJDPFDPOPNJDJ 
a politicii de tarifare, a listei de investiţii şi a planului de finanţare pentru proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
tBQSPCBSFBEPDVNFOUB́JFJUFIOJDPFDPOPNJDFQFOUSVPCJFDUJWVMEFJOWFTUJ́JJv3FBNFOBKBSFǵJ
extindere sediu Direcţia Salubrizare, Agrement, Parcuri” din Municipiul Bacău.
Consilierul nu a publicat niciun raport anual de activitate pe durata mandatului curent.

Șustac Mihai - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
14
1
23 şedinţe (85%)

A candidat la alegerile locale din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Acesta a îndeplinit funcţia de viceprimar până în mai 2014, când a demisionat invocând motive de
sănătate.
Face parte din Comisia pentru activități economico-financiare, buget, investiții.
Cele 14 luări de cuvânt au făcut referire la o singură temă, şi anume la faptul că luările de cuvânt
nu sunt consemnate dacă acestea nu sunt rostite la microfon, făcând referire la posibilitatea neconsemnării unui vot de la o şedinţă anterioară.
Nu a depus niciun raport de activitate pentru perioada mandatului curent, conform site-ului
Primăriei Bacău.
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Independent

Jitariu Corneliu Dan - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
14
4
27 şedinţe (100%)

Se află la primul mandat de consilier local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat la alegerile
locale din anul 2012 pe listele Partidului Poporului – Dan Diaconescu, însă, în prezent, este consilier independent.
Este membru al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, buget, investiţii.
Potrivit declarației de interese publicată în anul 2015, consilierul meționează că este administrator al SC Migdal Arhitectură și Construcții SRL şi asistent manager al SC Denilux Invest SRL-D.
Cele 14 luări de cuvânt au vizat subiecte precum:
tUSBOTGPSNBSFBÔOUSVOKPDQPMJUJDBEJTDV́JJMPSEFTQSFPGFSJSFBEFMPDVJÓFNFEJDJMPSEFMB4QJUBMVM
Municipal;
tEFMǊTBSFB$POTJMJVMVJ-PDBMEFBDPODFTJPOB"TPDJB́JFJ-VNJOBVOUFSFOEFEFNFUSJQǊUSB́J
pentru construcţia unui centru de îngrijiri paleative;
tBDPSEBSFBVOFJTVNFEFEFMFJQFOUSV$PMFHJVM5FIOJD"OHIFM4BMJHOZÔOWFEFSFBNPEernizării unor corpuri de clădire, propunerea fiind desfiinţată de viceprimarul Radu Ababei.
A votat împotrivă un număr de 13 proiecte de hotărâre, care au fost referitoare la:
tSF́FBVBǵDPMBSǊEJONVOJDJQJVM#BDǊVQFOUSVBOVMǵDPMBS
tTUBCJMJSFBJNQP[JUFMPSǵJUBYFMPSMPDBMF QSFDVNǵJUBYBEFTBMVCSJ[BSFQFOUSVBOVMÔONVnicipiul Bacău;

tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǵJ$IFMUVJFMJQFBM4$5IFSNPFOFSHZ(SPVQ4"
tÔOTVǵJSFBEFDǊUSF$POTJMJVM-PDBMBM.VOJDJQJVMVJ#BDǊVBÔOUÉNQJOǊSJJGPSNVMBUǊÔOEPTBSVMOS
470/110/2015;
tNFÓJOFSFBTJTUFNVMVJJOEJWJEVBMEFGBDUVSBSFÔODBTBSFBDPOUSBWBMPSJJFOFSHJFJUFSNJDFGVSOJ[Btă populaţiei din Municipiul Bacau în sistem centralizat;
tBQSPCBSFBÔODIFJFSJJVOPSDPOUSBDUFEFDPOTVMUBÓǊ BTJTUFÓǊǵJSFQSF[FOUBSFKVSJEJDǊQFOUSV
anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Clubului Sportiv Ştiinţa
Municipal Bacău;
tNFÓJOFSFBVOPSUBYFTQFDJBMFQFOUSVPöDJFSFBDǊTǊUPSJJMPS QSFDVNǵJQFOUSVEFTGBDFSFBDǊTǊUPriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă;
tBQSPCBSFBNBKPSǊSJJDBQJUBMVMVJTPDJBMMB4$v$FOUSVMEF"GBDFSJTJ&YQP[JUJPOBM#BDBVw4"
tSFDUJöDBSFB#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǵJ$IFMUVJFMJQFBOVM
tQBSUJDJQBSFBNVOJDJQJVMVJ#BDǊV ÔODBMJUBUFEFQBSUFOFS ÔNQSFVOǊDV"SIJFQJTDPQJB3PNBOVMVJ
şi a Bacăului, la organizarea proiectului „Lăsaţi copiii să vina la mine şi nu-i opriţi”;
tBQSPCBSFBPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJv;JMFMF#BDǊVMVJwÔOQFSJPBEBPDUPNCSJFEFDǊUSF
Teatrul Municipal Bacovia;
tBQSPCBSFBTUVEJVMVJEFGF[BCJMJUBUFBGFSFOUMJTUFJEFJOWFTUJ́JJ BJOEJDBUPSJMPSUFIOJDPFDPOPNJDJ 
a politicii de tarifare, a listei de investiţii şi a planului de finanţare pentru proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
tBQSPCBSFBEPDVNFOUB́JFJUFIOJDPFDPOPNJDFQFOUSVPCJFDUJWVMEFJOWFTUJ́JJv3FBNFOBKBSFǵJ
extindere sediu Direcţia Salubrizare, Agrement, Parcuri” din Municipiul Bacău.
Consilierul nu a depus nici un raport de activitate pe durata mandatului curent.

Comisia II, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură

Nechita Neculai - președinte
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
2 (2013, 2014)
0
100
8
21 şedinţe (93%)

Se află la cel de-al doilea mandat de consilier local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat pe
listele Uniunii Social–Liberale, din partea PNL.
Face parte din Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului
şi agricultură, unde deţine funcţia de preşedinte.
Conform declarației de interese pe anul 2015 postată pe site-ul Primăriei, este membru în
Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ART BACĂU SRL, preşedinte executiv al Camerei Taximetriştilor din România, vicepreşedinte al Confederaţiei COTAR România şi comisar şef în cadrul
Comisariatului pentru Societate Civilă. Totodată, este vicepreşedintele Biroului Pemanent Judeţean al PNL Bacău.
Luările de cuvânt din plen au făcut referire la:
tEFHSBEBSFBBDUVBMVMVJTFEJVBM1SJNǊSJFJǵJOFDFTJUBUFBHǊTJSJJVOVJOPVTQB́JVQFOUSVGVOD́JPOarea acesteia;
tGBQUVMDǊEFQVUBUVM$PTNJO/FDVMBvBEBUPQPMJUJDwÔOEJTDVSTVMTǊV ÔODBMJUBUFEFJOWJUBUÔO
şedinţa Consiliului Local;
tGFMJDJUǊSJMFBDPSEBUFNBOBHFSVMVJ5FBUSVMVJ#BDPWJBÔOVSNBPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJ5IFBUFSTUPDL
A formulat un amendament cu privire la acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale
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a Municipiului Bacău, şi anume scoaterea din proiectul de hotărâre a următoarelor situaţii în
care norma de hrană nu va fi acordată: în situaţia sancţionării disciplinare pe perioada aplicării
acesteia, în situaţia absenţelor nemotivate, pe toată durata lunii în care s-au constatat absenţele
nemotivate, pe durata concediului de odihnă şi a celor medicale.
Neculai Nechita a depus, pe durata mandatului curent, două rapoarte de activitate, pe anul 2013
şi 2014.
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Cojocaru Viorel - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
1
1
26 şedinţe (93%)

A fost validat în funcția de consilier local pe data de 4 ianuarie 2013. Acesta a ocupat locul lui
Dragoș Luchian, cel care și-a încetat calitatea de viceprimar și consilier local ca urmare a validării
sale în funcția de senator în Parlamentul României. Viorel Cojocaru a fost următorul supleant
înscris pe lista de candidați a USL – Filiala Bacău, din partea PNL, la alegerile locale din 10 iunie
2012.
Este membru al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură.
Potrivit celei mai recente declarații de interese, consilierul este membru în Adunarea Generală a
Acţionarilor a SC Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău SA şi vicepreşedintele filialei municipiului Bacău a PNL.
Singura sa luare de cuvânt în plen a fost referitoare la componenţa Consiliului Consultativ al
Teatrului Bacovia, nominalizându-l pe Neculai Nechita.
A iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea majorării capitalului social al SC Centrul de
Afaceri si Expozitional Bacau SA, alături de Laurenţiu Novac. Acesta a fost retras de pe ordinea de
zi înainte de a fi supus votului în plen.
Nu a făcut public până în acest moment niciun raport de activitate al mandatului curent.

Manolache Cristinel - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
268
15
25 şedinţe (93%)

Se află la primul mandat de consilier local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat la alegerile
locale din anul 2012 din partea Partidului Ecologist Român la funcţia de primar al oraşului Bacău.
În prezent, este membru al UNPR.
Face parte din Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului
şi agricultură.
Potrivit declarației de interese din acest an este unicul asociat al SC Royal Plast SRL din Bacău.
Totodată este preşedintele Organizaţiei Municipale a UNPR.
Luările de cuvânt din plenul CL au vizat subiecte precum:
t JNQPTJCJMJUBUFB NVOJDJQJVMVJ #BDǊV EF B QBSUJDJQB MB öOBÓBSFB NPEFSOJ[BSJJ "FSPQPSUVMVJ
„George Enescu”, fapt ce a generat rezilierea contractului de parteneriat cu CJ;
tTJUVB́JBöOBÓǊSJJ4QJUBMVMVJ.VODJQBM B4ǊMJJ1PMJWBMFOUFǵJB*OTVMFJEF"HSFNFOU TPMJDJUÉOE
defalcarea tuturor cheltuielilor referitoare la acest obiectiv prinse în buget;
tJOVUJMJUBUFBBDPSEǊSJJEFGPOEVSJQFOUSVDPOTUSVJSFB4ǊMJJ1PMJWBMFOUF
tTPMJDJUBSFBVOFJWJ[JUFMB4QJUBMVM.VOJDJQBMQFOUSVBJOTQFDUBMVDSǊSJMF
tSFDPNBOEBSFBDB1SJNBSVM.VOJDJQJVMVJTǊöFQSF[FOUÔODBESVMǵFEJÓFMPSEF$POTJMJV
tJODBQBDJUBUFBBENJOJTUSB́JFJEFBöOBMJ[BQSPJFDUFMFÔODFQVUF ÔOQPöEBGBQUVMVJDǊTBVUPU

Comisia II, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură
alocat fonduri publice pentru acestea;
t ÔOTDSJFSFB UBSEJWǊ QF PSEJOFB EF [J B QSPJFDUVMVJ EF IPUǊSÉSF QSJWJOE BTPDJFSFB .VOJDJQJVMVJ
Bacău cu Federaţia Română de Fotbal, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal Juniori din Bacău;
tGPOEVSJMFvTǊSǊDǊDJPBTFwǵJJOTVöDJFOUFDBSFBVGPTUBDPSEBUFÔOBOVMQFOUSVöOBÓǊSJMFQSJO
Legea nr. 350/2005;
tMJQTBEFUSBOTQBSFÓǊÔODIFMUVJSFBGPOEVSJMPSQVCMJDFBMPDBUFPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJ5IFBUFSstock;
tUBSEJWJUBUFBBOVÓǊSJJǵFEJÓFMPSEF$POTJMJV-PDBM
tJOVUJMJUBUFBBDPSEǊSJJ MBSFDUJöDBSFBCVHFUBSǊ BTVNFJEFEFMFJQFOUSVÔOUPDNJSFBVOVJ
studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Construire modul cu destinaţii de birouri în incinta Centrului de Afaceri”.
A formulat un număr de 3 amendamente, care nu au fost aprobate. Acestea au fost referitoare la:
anularea majorării taxei de salubrizare, organizarea de către Primărie a Zilelor Bacăului şi nu de
Teatrul Bacovia, scăderea duratei contractului de închiriere pentru noul spaţiu Direcţiei de Taxe şi
Impozite Locale la 5 ani de zile în loc de 10 ani.
Cu privire la norma de hrană a personalului din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău a formulat
un amendament, care, în urma votului consilierilor, a fost aprobat. Acesta a propus ca normă
de hrană să nu se acorde în situaţiile în care se constată cazuri de nerespectare a Regulamentul
Intern şi a Fişei Postului, în situaţia absenţelor nemotivate şi în situaţia concediilor medicale. Un
alt amendament aprobat a făcut referire la suplimentarea locurilor membrilor reprezentanţi în
Consiliul de Administraţie la Teatrul Bacovia astfel încât să ajungă la un număr de 3.
A votat împotrivă un număr de 12 proiecte de hotărâre, referitoare la:
tSF́FBVBǵDPMBSǊEJONVOJDJQJVM#BDǊVQFOUSVBOVMǵDPMBS
tNPEJöDBSFBǵJDPNQMFUBSFB)$-OSQSJODBSFTBVTUBCJMJUJNQP[JUFMFǵJUBYFMFMPDBMF 
precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău;
tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEFWFOJUVSJTJDIFMUVJFMJB$-QFǵJB4$5IFSNPFOFSHZ4"
tÔOTVǵJSFBEFDǊUSF$POTJMJVM-PDBMBM.VOJDJQJVMVJ#BDǊVBÔOUÉNQJOǊSJJGPSNVMBUǊÔOEPTBSVMOS
470/110/2015;
tBQSPCBSFBNFÓJOFSJJTJTUFNVMVJJOEJWJEVBMEFGBDUVSBSFÔODBTBSFBDPOUSBWBMPSJJFOFSHJFJUFSmice furnizată populaţiei din Municipiul Bacău în sistem centralizat;
tBQSPCBSFBÔODIFJFSJJVOPSDPOUSBDUFEFDPOTVMUBÓǊ BTJTUFÓǊǵJSFQSF[FOUBSFKVSJEJDǊQFOUSV
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anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Clubului Sportiv Ştiinţa
Municipal Bacău;
tNFÓJOFSFBVOPSUBYFTQFDJBMFQFOUSVPöDJFSFBDǊTǊUPSJJMPS QSFDVNǵJQFOUSVEFTGBDFSFBDǊTǊUPriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă;
tBQSPCBSFBNBKPSǊSJJDBQJUBMVMVJTPDJBMMB4$v$FOUSVMEF"GBDFSJǷJ&YQP[JǹJPOBM#BDǊVw4"
tBQSPCBSFBSFDUJöDǊSJJ#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǵJ$IFMUVJFMJQFBOVMǵJB1SPHSBNVMVJEF*Ovestiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;
tBQSPCBSFBPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJv;JMFMF#BDǊVMVJwÔOQFSJPBEBPDUPNCSJFEFDǊUSF
Teatrul Municipal Bacovia;
tBQSPCBSFBTUVEJVMVJEFGF[BCJMJUBUFBGFSFOUMJTUFJEFJOWFTUJ́JJ BJOEJDBUPSJMPSUFIOJDPFDPOPNJDJ 
a politicii de tarifare, a listei de investiţii şi a planului de finanţare pentru proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
tBQSPCBSFBEPDVNFOUB́JFJUFIOJDPFDPOPNJDFQFOUSVPCJFDUJWVMEFJOWFTUJ́JJv3FBNFOBKBSFǵJ
extindere sediu Direcţia Salubrizare, Agrement, Parcuri” din Municipiul Bacău.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent, conform site-ului Primăriei Bacău.
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infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”.
A depus un singur raport de activitate în mandatul curent, pe anul 2013.

Drăgușanu Vasile - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
1 (2013)
0
24
5
20 şedinţe (74%)

A candidat la funcţia de consilier local al Municipiului Bacău din partea PD-L. În prezent activează
în cadrul PNL.
Este membru al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi agricultură.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, este membru în Adunarea Generală a Acţionarilor
a SC Thermoenergy SA Bacău, membru în Consiliul de Administraţie al SC Parc Industrial HIT SRL
Hemeiuş şi unicul asociat al SC Doralcris SRL Bacău.
Cele 24 de luări de cuvânt în plen au fost despre:
t JNQPTJCJMJUBUFB NVOJDJQJVMVJ #BDǊV EF B QBSUJDJQB MB öOBÓBSFB NPEFSOJ[ǊSJJ "FSPQPSUVMVJ
„George Enescu”, fapt ce a generat rezilierea contractului de parteneriat cu CJ;
tJOTUBMBSFBǵJPQFSBSFBBVOFJDFOUSBMFUFSNJDFEFDPHFOFSBSFEFÔOBMUǊFöDJFÓǊ ÔOWFEFSFBBTJHurării unei surse regenerabile de producere a energiei termice pentru consumatorii municipiului
Bacău;
tBDPSEBSFBEFBKVUPBSFQFOUSVÔODǊM[JSFBMPDVJÓFJ QFEVSBUBJFSOJJ BGBNJMJJMPSǵJQFSTPBOFMPS
singure domiciliate în Bacău;
tEFTQSFFGFDUFMFOFBQSPCǊSJJTUVEJVMVJEFGF[BCJMJUBUFQFOUSVQSPJFDUVMv&YUJOEFSFBǵJSFBCJMJUBSFB

Comisia II, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură

Bogatu George - fost secretar
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
1 (2013)
1 (0,3%)
133
9
12 şedinţe (80%)*

A participat la 15 şedinţe în acest an, demisionând din funcţia de consilier local în luna iulie.
A fost ales consilier local în anul 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD. Mandatul
consilierului a luat sfârşit în luna iulie a acestui an, cand, alături de colega sa, Zaharia Zvetlana
Gabriela, şi-a depus demisia din această funcţie.
Luările de cuvânt din plen au făcut referire la achiziţia de către Consiliul Local a Hotelului Moldova, amendamentele propuse cu privire la Bugetul de 2015 şi la norma de hrană a personalului
Poliţiei Municipale, solicitării unui punct de vedere de la secretarul municipiului despre alocările
de fonduri pe Legea nr. 350/2005, vizita la şantierul de lucru al proiectului „Creare şi modernizare
spaţii verzi” din cartierul Mioriţa şi la unicul proiect de hotărâre iniţiat.
A iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 226/2009 prin care s-au preluat
de la A.N.L. Bucureşti documentaţia şi amplasamentul aferent obiectivului de investiţii bloc nr.5,
din strada Făgăraş nr.25, din municipiul Bacău, pentru tinerii specialişti angajaţi la Spitalul Municipal Bacău. Nu a fost abrobat, fapt ce a dus la demisia acestuia din Consiliul Local.
A formulat un număr de 28 de amendamente, ce au făcut referire la:
tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEFWFOJUVSJTJDIFMUVJFMJ B1SPHSBNVMVJEFJOWFTUJ́JJQFBOVMBMF$POsiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii trei ani: reabilitarea Spitalului
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de Pneumofiziologie , în valoare de 1.600.000 lei, construire parc strada Teiului, în valoare de
300.000 lei, construire loc de joacă copii, strada Mioriţei, în valoare de 30.000, consolidare imobil str. Mărăşeşti, nr. 4, 7, 9 şi 12, fiecare în valoare de 30.000 de lei, consolidare imobil, stada
Banatului, nr.4, consolidare imobil str. Energiei, nr.24, reabilitare termică, bloc 28 pe strada I.S.
Sturdza, reabilitare termică bloc 86, strada Mioriţei, 30.000, reabilitare termică, bloc 1, 3 şi 76
strada Republicii, toate în valoare de 30.000, reabilitare termică bloc 126, 128, 130 şi 132 strada
Bicaz, toate în valoare de 30.000 de lei, reabilitare şi modernizare Piaţă cartier C.F.R, în valoare
40.000 de lei, modernizarea străzilor Ion Roată, Vasile Lupu, Agudului, General Eremia Grigorescu, Căpitan Vasile Merica, Brânduşei, toate în valoare de 50.000 de lei;
tBDPSEBSFBOPSNFJEFISBOǊQFSTPOBMVMVJ1PMJ́JFJ-PDBMFB.VOJDJQJVMVJ#BDǊVDPOTJMJFSVMBQSPVT
scoaterea tuturor restricţiilor pentru acordarea normei de hrană.
Niciunul din amendamentele propuse nu a fost aprobat.
A votat împotrivă un număr de două proiecte de hotărâre, referitoare la aprobarea Bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2015 a CL Bacău şi însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului
Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 470/110/2015,
A depus un singur raport de activitate, aferent anului 2013.
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Comisia III, pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică

Bujor Costel - președinte
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
1 (2013)
0
7
5
27 şedinţe (100%)

Se află la primul mandat de consilier local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat în anul 2012
pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL.
Este președintele Comisiei pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie
comunală și energie termică.
Potrivit declarației de interese din anul 2015, este membru în Adunarea Generală a Acţionarilor a
CRAB Bacău şi membru al Biroului Muncipal PNL Bacău.
Cele șapte luări de cuvânt în plen au vizat aspecte precum:
tBDPSEBSFBEFGPOEVSJQFOUSVPSHBOJ[BSFBVOVJGFTUJWBMNFEJFWBMMB#BDǊV
tFGFDUVBSFBVOVJTDIJNCEFFYQFSJFÓǊOB́JPOBMÔOUSF$POTJMJVM-PDBMǵJPSBǵFNBJEF[WPMUBUFEJO
România în vederea adoptării de bune-practici;
tEFTGǊǵVSBSFBVOVJDPNFŚDJWJMJ[BUÔO1JB́B$FOUSBMǊǵJÔODFMFMBMUFQJF́F
A depus un singur raport de activitate, aferent anului 2013.

Stanciu Ștefan - secretar
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
1
1
25 şedinţe (93%)

Se află la primul mandat de consilier local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat pe listele
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL.
Face parte din Comisia pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comunală şi energie termică, unde deține funcţia de secretar.
Conform declaraţiei de interese din anul 2015, este membru în Adunarea Generală a Asociaţilor
Teatrului de Vară Bacău şi vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene de Tineret a Partidului Naţional
Liberal.
Singura sa luare de cuvânt în plen a făcut referire la amendamentul formulat. Consilierul a propus, în cadrul aprobării Regulamentului pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/tehnicienilor
din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la
competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2014, suplimentarea listei de premiere cu
încă doi sportivi. Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.
Nu a depus niciun raport de activitate pe durata mandatului curent.

Comisia III, pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică

Popa Laurențiu - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
1
1
24 şedinţe (89%)

A preluat mandatul de consilier local din partea PDL în anul 2013, în urma demisiei lui Constantin
Scripăţ.
Acesta este membru al Comisiei pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comunală şi energie termică.
Conform declaraţiei de interese pe anul 2015, acesta este administrator al societăţilor comerciale
Mega Exchange SRL şi Green Planet 2000 SRL. Totodată, este acţionar la SC Star Kids SRL. Deţine
funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei Municipale a PNL Bacău.
Singura sa luare de cuvânt în plen a făcut referire la nominalizarea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie şi noiembrie 2015, propunându-l pe Iulian Stoican.
Nu a depus niciun raport de activitate în calitate de consilier pe perioada mandatului curent,
conform site-ului Primăriei Bacău.

Năstase Maria Raluca - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă
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sursa foto: Facebook

Informaţii
1 (2013)
0
24
4
21 şedinţe (78%)

Se află la primul mandat de consilier local, înlocuindu-l, în ianuarie 2013, pe Florin Lazăr. În
prezent, activează în cadrul PNL.
Este membră a Comisiei pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie
comunală şi energie termică.
Conform declaraţiei de interese pe anul 2015, este membru în Comitetul Judeţean al Crucii Roşii
Bacău, membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău şi membru în Consiliie de Administraţie ale Şcolilor „Nicolae Iorga”, „Dr. Safran Bacău”şi a Colegiului „Henri
Coandă”.
Luările de cuvânt din plen au vizat subiecte precum:
tEJNJOVBSFBDIJSJJMPSQFDBSFMFQMǊUFTDTQPSUJWJJQSFNJB́JQFOUSVVUJMJ[BSFBCB[FMPSTQPSUJWFBMF
municipiului, propunere ce a fost refuzată;
tBĆJOFSFBEFMBWPUVMQSPJFDUVMVJEFIPUǊSÉSFQSJWJOEBQSPCBSFB-JTUFJöOBMFBQSPJFDUFMPSQSPgramelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005, în calitate de membru al
Comitetului Director al Crucii Roşii Bacău, întrucât fundaţia a primit finanţare de la CL;
tTPMJDJUBSFBBOVNJUPSEFUBMJJEFPSEJOUFIOJDDVQSJWJSFMBNPEJöDǊSJMFBEVTF1MBOVMVJ6SCBOJTUJD
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Comisia III, pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică

Zonal ce au făcut obiectul proiectului de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al
Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către dl. Dăncuţă Dobrin.
Năstase Maria Raluca a depus un singur raport de activitate în mandatul curent, pe anul 2013.

Zaharia Zvetlana - fost membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

sursa foto: desteptarea.ro

Informaţii
0
1 (0,36%)
40
8
11 şedinţe (73%)*

A participat la 15 şedinţe în acest an, demisionând din funcţia de consilier local în luna iulie.
A preluat mandatul de consilier local PSD în luna iulie a anului 2014, vacantat în urma demisiei
Irinei Florea. Aceasta a mai avut un mandat de consilier local în perioada 2008-2012. Mandatul
consilierului a luat sfârşit în luna iulie a acestui an, când, alături de colegul său, George Bogatu,
şi-a depus demisia din această funcţie.
Luările de cuvânt în plen au vizat subiecte precum:
tSF́FBVBEFDBCJOFUFNFEJDBMFDBQBSUFJOUFHSBOUǊBSF́FMFJǵDPMBSF ÔOJEFFBöOBÓǊSJJDBCJOFUFMPS
de consiliere psihologică şi a celor medicale stomatologice;
tQSPQVOFSFBPSHBOJ[ǊSJJVOFJEF[CBUFSJQVCMJDFDVQSJWJSFMBEFTöJÓBSFBUPCPHBOFMPSEFMBCMPDVrile turn – subiect discutat în cadrul stabilirii taxei de salubrizare pe 2015;
tTPMJDJUBSFBTDPBUFSJJEFQFPSEJOFBEF[JBQSPJFDUVMVJQSJWJOEBQSPCBSFB#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǵJ
Cheltuieli pe 2015 – iniţiativă lipsită de succes;
tTJUVB́JBBQMJDǊSJJIPUǊSÉSJJEF$POTJMJV-PDBMQSJWJOEDVNQǊSBSFBUFSFOVSJMPSÔODIJSJBUFTBVDPODFsionate, cu autorizaţie de construcţie – răspunsul Executivului fiind că se va adopa, în acest sens,
un Regulament într-o şedinţă viitoare;
t QSPQVOFSFB  ÔO DBESVM QSPJFDUVMVJ EF IPUǊSÉSF QSJWJOE BQSPCBSFB 1SPHSBNVMVJ BOVBM BM ö-
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nanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru
activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2015, acordarea de fonduri pentru domeniul de sănătate.
A iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 226/2009 prin care s-au preluat
de la A.N.L. Bucureşti documentaţia şi amplasamentul aferent obiectivului de investiţii bloc nr.5,
din strada Făgăraş nr.25, din municipiul Bacău, pentru tinerii specialişti angajaţi la Spitalul Municipal Bacău. Nu a fost abrobat, fapt ce a dus la demisia acestuia din Consiliul Local.
A formulat un amendament: reabilitarea şi refacerea reţelei de cabinete medicale şcolare, care
nu a fost aprobat.
A votat împotrivă un număr de 4 proiecte de hotărâre, referitoare la:
tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEFWFOJUVSJǷJDIFMUVJFMJ B1SPHSBNVMVJEFJOWFTUJ́JJQFBOVMBMF$POsiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii trei ani;
tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǷJ$IFMUVJFMJQFBM4$5IFSNPFOFSHZ(SPVQ4"
tÔOTVǵJSFBEFDǊUSF$POTJMJVM-PDBMBM.VOJDJQJVMVJ#BDǊVBÔOUÉNQJOǊSJJGPSNVMBUǊÔOEPTBSVMOS
470/110/2015;
tBQSPCBSFBNBKPSǊSJJDBQJUBMVMVJTPDJBMMB4$v$FOUSVMEF"GBDFSJǷJ&YQP[JǹJPOBM#BDǊVw4"
În perioada acestui mandat, nu a depus niciun raport de activitate.
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Comisia IV, pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică

Enășel Maria - secretar
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
2 (2013, 2014)
0
2
2
23 şedinţe (85%)

Se află la cel de-al doilea mandat în calitate de consilier local, după ce a candidat la alegerile
din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale din partea PNL. Primul mandat de consilier local l-a
obţinut prin ocuparea postului vacant rezultat în urma demisiei lui Cristian Cojocaru, din primăvara anului 2011.
Este secretarul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport şi ocrotirea monumentelor istorice, protecţia
mediului şi reconstrucţie ecologică.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, aceasta este preşedintele de sindicat al „SONOMA” şi
vicepreşedintele Federaţiei „Peltricontex”. Totodată, este vicepreşedintele Organizaţiei de Femei
a PNL Bacău.
Cele două luări de cuvânt din plenul CL au făcut referire la proiectul de hotărâre iniţiat de George
Bogatu şi Zvetlana Zaharia despre acordarea de locuinţe gratuite medicilor Spitalului Municipal, afirmând că rezolvarea problemei locuinței pentru un număr izolat de medici poate intra
în atribuția Consiliului Județean şi la componenţa Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal
Bacovia, propunându-l pe Iulian Stoican.
Pe durata mandatului curent, a depus două rapoarte de activitate, aferente anilor 2013 şi 2014.

Stoican Iulian - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

sursa foto: Ziarul de Gardă

Informaţii
0
11 (4%)
75
14
27 şedinţe (100%)

A candidat la funcţia de consilier local al Municipiului Bacău la alegerile locale din 2012 pe listele
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Din iulie 2014 până în februarie 2015 a deţinut funcţia
de viceprimar interimar al Muncipiului Bacău.
Face parte din Comisia pentru activități social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie,
muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția
mediului și reconstrucție ecologică.
Luările de cuvânt în plen au făcut referire la:
tSFHMFNFOUBSFBQSJOMFHJTQFDJöDFBBQSPCǊSJJNFÓJOFSJJTJTUFNVMVJJOEJWJEVBMEFGBDUVSBSFÔOcasare a contravalorii energiei termice furnizată populaţiei din Municipiul Bacău în sistem centralizat şi a Regulamentului de repartizare a consumurilor de energie termică către consumatorii
din imobilele tip condominiu racordate la sistemul public de alimentare cu energie termică;
tPGFSJSFBVOFJJEFJEFQSPJFDU DVPDB[JBGFMJDJUǊSJJOPVMVJNBOBHFSBM5FBUSVMVJ#BDPWJB DVQSJWJSF
la transformarea totală sau parţială a spaţiului de la fostul Cinema Orizont într-un teatru de animaţie şi într-o sală pentru proiecţia filmelor pentru copii;
tDSFBSFBVOVJTQB́JVTQFDJBMQFOUSVFWFOJNFOUFGFTUJWFÔO1BSDVM$BODJDPW QFMPDVM%JSFD́JFJEF
Spaţii Verzi;
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Comisia IV, pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică
tBQSPCBSFBBDUFMPSQSPDFEVSBMFQFOUSVQVOFSFBÔOBQMJDBSFB-FHJJOSQSJWJOESFHJNVM
finanţărilor nerambursabile, propunând scoaterea precizării conform căreia proiectele care depăşesc valoarea de 100.000 de lei devin automat neeligibile, lucru ce nu a fost luat în considerare
de Executiv;
tOFDFTJUBUFBTVQMJNFOUǊSJJQFSTPOBMVMVJKVSJEJD BEVTǊÔOEJTDV́JFÔODBESVMÔOEFQMJOJSJJEFDJ[JFJ
instanţei care a obligat Primăria Bacău să modifice domeniul public, respectiv să treacă imobilul
bloc 7, Tronson C, situat în Bacău, Bulevardul Unirii, 32, din domeniul public în domeniul privat;
tQVOFSFBTVCTFNOVMÔOUSFCǊSJJBBQSPCǊSJJBOPJJPSHBOJHSBNFB1SJNǊSJFJ
tDPMBCPSBSFBEFöDJUBSǊÔOUSF&YFDVUJWǵJ$POTJMJVM-PDBM QSPQVOÉOEDBTPMV́JJMFTǊöFMVBUFNBJ
amiabil şi fără certuri;
tUSFDFSFBEJOEPNFOJVMQVCMJDÔOEPNFOJVMQSJWBUBMNVOJDJQJVMVJ#BDǊV BVOVJDPǵEFGVN ÔO
scopul casării şi demolării acestuia.
De asemenea, în calitate de viceprimar a coordonat primele două şedinţe ale Consiliului din anul
2015.
A formulat un număr de două amendamente, ambele aprobate, referitoare la:
tDPNQMFUBSFBDVTVNBEFMFJOFDFTBSǊQFOUSVJOWFTUJ́JB1SJNǊSJFJ.VOJDJQJVMVJ#BDǊV MB
Grup de Cogenerare în ciclu combinat la suma de 180.000 trecută în dreptul investiţiei, în cadrul
rectificării bugetare din luna septembrie;
tQSJNJSFBTVCWFÓJJMPSQFOUSVÔODǊM[JSFBMPDVJÓFJǵJEFDFJDBSFTFÔODǊM[FTDDVFOFSHJFFMFDUSJDǊ
sau combustibil solid, pe lângă cei care se încălzesc cu gaze naturale, în total de 70.000 de lei.
Consilierul local nu a depus niciun raport de activitate pe durata mandatului curent.

Cosma Elena - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
1 (2013)
0
8
3
25 (92,6%)

A candidat la funcţia de consilier local al Municipiului Bacău din partea PP-DD. În prezent, este
membră a UNPR și face parte din Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport şi ocrotirea monumentelor
istorice, protecţia mediului şi reconstrucţie ecologică.
Potrivit declaraţiei de avere şi interese pe anul 2015, este vicepreşedintele UNPR Bacău.
Singura sa intervenţie în plen a făcut referire la propunerea lui Neculai Nechita pentru a fi preşedintele de şedinţă în lunile octombrie şi noiembrie 2015.
A votat împotrivă un număr de 12 proiecte de hotărâre, referitoare la:
tSF́FBVBǵDPMBSǊEJONVOJDJQJVM#BDǊVQFOUSVBOVMǵDPMBS
tNPEJöDBSFBǵJDPNQMFUBSFB)$-OSQSJODBSFTBVTUBCJMJUJNQP[JUFMFǵJUBYFMFMPDBMF 
precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău;
tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEFWFOJUVSJTJDIFMUVJFMJB$-QFǵJB4$5IFSNPFOFSHZ4"
tÔOTVǵJSFBEFDǊUSF$POTJMJVM-PDBMBM.VOJDJQJVMVJ#BDǊVBÔOUÉNQJOǊSJJGPSNVMBUǊÔOEPTBSVMOS
470/110/2015;
tBQSPCBSFBNFÓJOFSJJTJTUFNVMVJJOEJWJEVBMEFGBDUVSBSFJODBTBSFBDPOUSBWBMPSJJFOFSHJFJUFSmice furnizata populaţiei din Municipiul Bacau in sistem centralizat;
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Comisia IV, pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică

tBQSPCBSFBÔODIFJFSJJVOPSDPOUSBDUFEFDPOTVMUBÓǊ BTJTUFÓǊǵJSFQSF[FOUBSFKVSJEJDǊQFOUSV
anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Clubului Sportiv Ştiinţa
Municipal Bacău;
tNFÓJOFSFBVOPSUBYFTQFDJBMFQFOUSVPöDJFSFBDǊTǊUPSJJMPS QSFDVNǵJQFOUSVEFTGBDFSFBDǊTǊUPriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă;
tBQSPCBSFBNBKPSǊSJJDBQJUBMVMVJTPDJBMMB4$v$FOUSVMEF"GBDFSJTJ&YQP[JUJPOBM#BDBVw4"
tBQSPCBSFBSFDUJöDǊSJJ#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǵJ$IFMUVJFMJQFBOVMǵJB1SPHSBNVMVJEF*Ovestiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;
tBQSPCBSFBPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJv;JMFMF#BDǊVMVJwÔOQFSJPBEBPDUPNCSJFEFDǊUSF
Teatrul Municipal Bacovia;
tBQSPCBSFBTUVEJVMVJEFGF[BCJMJUBUFBGFSFOUMJTUFJEFJOWFTUJ́JJ BJOEJDBUPSJMPSUFIOJDPFDPOPNJDJ 
a politicii de tarifare, a listei de investiţii şi a planului de finanţare pentru proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
tBQSPCBSFBEPDVNFOUB́JFJUFIOJDPFDPOPNJDFQFOUSVPCJFDUJWVMEFJOWFTUJ́JJv3FBNFOBKBSFǵJ
extindere sediu Direcţia Salubrizare, Agrement, Parcuri” din Municipiul Bacău.
A depus un raport de activitate în perioada mandatului curent, pe anul 2013.

Huluță Ghiorghe - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
193
15
26 şedinţe (96%)

Se află la primul mandat de consilier local, candidând la alegerile din 2012 pe listele Partidului
Ecologist Român. Din luna octombrie a anului 2014 a devenit membru UNPR.
Este membru al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport şi ocrotirea monumentelor istorice, protecţia
mediului şi reconstrucţie ecologică.
Potrivit declarației de interese din anul 2015, acesta este directorul Casei de Cultură a Sindicatelor
Bacău, preşedintele Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România-Frăția şi membru
în Consiliile de Administraţie a Casei de Asigurări de Sănătate Bacău şi a Asociaţiei Naţionale
a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România. Totodată, este vicepreşedintele Organizaţiei
Judeţene a UNPR Bacău.
Luările sale de cuvânt din plen au făcut referire la subiecte diverse precum:
tHǊTJSFBEFSFTVSTFQSJWJOESF́FBVBǵDPMBSǊEJONVOJDJQJVM#BDǊVQFOUSVBOVMǵDPMBSo
tTUBCJMJSFBUBYFJEFTBMVCSJ[BSF
tBQBSBUVSBOFVUJMJ[BUǊEFMB4QJUBMVM.VOJDJQBM
tDPODVSTVMEFNBOBHFNFOUEFMB5FBUSVM#BDPWJB
tSFDUJöDǊSJMFCVHFUBSF

Comisia IV, pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică
tBQSPCBSFBPSHBOJ[ǊSJJǵJBCVHFUVMVJOFDFTBS'FTUJWBMVMVJ5IFBUFSTUPDL
tGPOEVSJMFOFDFTBSFBDPSEǊSJJEFBKVUPBSFQFOUSVÔODǊM[JSFBMPDVJÓFJGBNJMJJMPSǵJQFSTPBOFMPSTJOgure domiciliate în Municipiul Bacău;
tQSJNJSFBÔOUÉS[JBUǊBEPDVNFOUB́JFJQSPJFDUVMVJEFIPUǊSÉSFQSJWJOEBQSPCBSFBPSHBOJ[ǊSJJ#BDǊV
Internaţional Jazz Festival în perioada 4-9 noiembrie 2015 de către Teatrul Municipal Bacovia.
A votat împotrivă unui număr de 12 proiecte de hotărâre, referitoare la:
tSF́FBVBǵDPMBSǊEJONVOJDJQJVM#BDǊVQFOUSVBOVMǵDPMBS
tNPEJöDBSFBǵJDPNQMFUBSFB)$-OSQSJODBSFTBVTUBCJMJUJNQP[JUFMFǵJUBYFMFMPDBMF 
precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău;
tBQSPCBSFB#VHFUVMVJEFWFOJUVSJTJDIFMUVJFMJB$-QFǵJB4$5IFSNPFOFSHZ4"
tÔOTVǵJSFBEFDǊUSF$POTJMJVM-PDBMBM.VOJDJQJVMVJ#BDǊVBÔOUÉNQJOǊSJJGPSNVMBUǊÔOEPTBSVMOS
470/110/2015;
tBQSPCBSFBNFÓJOFSJJTJTUFNVMVJJOEJWJEVBMEFGBDUVSBSFÔODBTBSFBDPOUSBWBMPSJJFOFSHJFJUFSmice furnizata populaţiei din Municipiul Bacau in sistem centralizat;
tBQSPCBSFBÔODIFJFSJJVOPSDPOUSBDUFEFDPOTVMUBÓǊ BTJTUFÓǊǵJSFQSF[FOUBSFKVSJEJDǊQFOUSV
anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Clubului Sportiv Ştiinţa
Municipal Bacău;
tNFÓJOFSFBVOPSUBYFTQFDJBMFQFOUSVPöDJFSFBDǊTǊUPSJJMPS QSFDVNǵJQFOUSVEFTGBDFSFBDǊTǊUPriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă;
tBQSPCBSFBNBKPSǊSJJDBQJUBMVMVJTPDJBMMB4$v$FOUSVMEF"GBDFSJTJ&YQP[JUJPOBM#BDBVw4"
tBQSPCBSFBSFDUJöDǊSJJ#VHFUVMVJEF7FOJUVSJǵJ$IFMUVJFMJQFBOVMǵJB1SPHSBNVMVJEF*Ovestiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;
tBQSPCBSFBPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJv;JMFMF#BDǊVMVJwÔOQFSJPBEBPDUPNCSJFEFDǊUSF
Teatrul Municipal Bacovia;
tBQSPCBSFBTUVEJVMVJEFGF[BCJMJUBUFBGFSFOUMJTUFJEFJOWFTUJ́JJ BJOEJDBUPSJMPSUFIOJDPFDPOPNJDJ 
a politicii de tarifare, a listei de investiţii şi a planului de finanţare pentru proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
tBQSPCBSFBEPDVNFOUB́JFJUFIOJDPFDPOPNJDFQFOUSVPCJFDUJWVMEFJOWFTUJ́JJv3FBNFOBKBSFǵJ
extindere sediu Direcţia Salubrizare, Agrement, Parcuri” din Municipiul Bacău.
Nu a depus niciun raport de activitate pentru perioada mandatului curent.
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Comisia V, pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești
referitor la acordarea de locuinţe medicilor de la Spitalul Municipal.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent.

Adam Isabela Elena- președinte
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
1 (0,3%)
8
4
23 şedinţe (85%)

Se află la al doilea mandat de consilier local al Municipiului Bacău, din partea Partidului Național
Liberal.
Aceasta deţine funcția de președinte al Comisiei pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.
Potrivit declarației de interese din anul 2015, consilierul este membru al Adunării Generale a
Acţionarilor a SC Thermoenergy Group SA. Totodată, este membru al Federaţiei Pro Jure, Asociaţia
Consilierilor Juridici Bacău.
Luările de cuvânt în plen au vizat subiecte precum: punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general şi la starea de incompatibilitate la proiectele ce au privit Thermoenergy Group SA.
A iniţiat un singur proiect de hotărâre, referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe
2015 al SC Thermoenergy Group SA, care a fost aprobat. Totodată, aceasta a propus, în cadrul discuţiilor la punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005, ca bugetul pentru domeniul Tineret, Educaţie,
Mediu să fie suplimentat de la 200.000 de lei la 700.000 de lei, diferenţa de 500.000 de lei fiind
luată de la domeniul Sport. Consilierul a renunţat ulterior la acest amendament.
A fost singurul consilier care a votat “împotrivă” la proiectul de hotărâre al colegilor din PSD,

Comisia V, pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Novac Laurențiu Diaconu - secretar
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
3 (2012, 2013, 2014)
0
34
8
27 şedinţe (100%)

Se află la primul mandat de consilier local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat la alegerile
locale din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL.
Face parte din Comisia pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, unde deţine funcţia de secretar.
Potrivit declaraţiei de interese pe anul 2015, postată pe site-ul Primăriei Bacău, este membru al
Adunării Generale a Asociaţilor a Centrului de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Acesta face parte şi din
Consiliul Director al şcolilor „Mihai Drăgan”, „Ion Creangă”, „Mihail Sadoveanu” şi al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. De asemenea, este membru în cadrul
Asociaţiei Consilierilor Juridici Bacău şi al Sindicatului Academia 2004 Bacău.
Luările de cuvânt din plen au făcut referire la:
tCVOǊTUBSFBǵJQSPTQFSJUBUFBPSBǵVMVJ#BDǊVÔODPNQBSB́JFDVBMUFNVOJDJQJJ
tGFMJDJUBSFBNBOBHFSVMVJ5FBUSVMVJ.VOJDJQBM#BDPWJBDVPDB[JBBQSPCǊSJJPSHBOJ[ǊSJJQSJNFJFEJ́JJ
a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului Theaterstock;
tEJWFSHFÓFMFEFPQJOJFDVHSVQVMDPOTJMJFSJMPS6/13DVQSJWJSFMBDIFMUVJSFBCBOJMPSQVCMJDJ
tQSPQVOFSFB.BSJFJ&OǊǵFMQFOUSVBöSFQSF[FOUBOUVM$POTJMJVMVJ-PDBMBM.VOJDJQJVMVJ#BDǊVÔO
Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Bacovia.
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tBQSPQVT MBTFDǹJVOFB%JWFSTFBEJTDVǹJJMPS DPOTUSVJSFBVOVJQBTBKQJFUPOBMÔODFOUSVM#BDǊVMVJ
A iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea majorării capitalului social al SC Centrul de
Afaceri si Expozitional Bacau SA, alături de Viorel Cojocaru. Acesta a fost retras de pe ordinea de
zi înainte de a fi supus votului în plen.
Conform site-ului Primăriei Bacău, şi-a depus toate cele 3 rapoarte de activitate aferente mandatului curent în data de 9 iulie 2015.
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Comisia V, pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Timofte Paul Valerian - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
75
9
23 şedinţe (85%)

A candidat la alegerile locale din anul 2012 pe listele Partidului Poporului Dan-Diaconescu. În
prezent, activează în cadrul UNPR.
Face parte din Comisa pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Conform declaraţiei de interese pe anul 2015, consilierul este vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor – filiala judeţeană Bacău.
Luările de cuvânt din plen au făcut referire la:
tVOJDVMBNFOEBNFOUGPSNVMBUÔODBESVMǵFEJÓFMPS$- DVQSJWJSFMBBDPSEBSFBOPSNFJEFISBOǊ
personalului Poliţiei Locale a Municipiului Bacău: să fie scoase toate restricţiile, pentru acordarea
normei de hrană, nefiind aprobat;
tNBOBHFNFOUVMEFöDJUBSBMPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJ5IFBUFSTUPDL
tOFEVNFSJSFBBTVQSBEFDJ[JFJJOTUBÓFJDBSFBPCMJHBU1SJNǊSJB#BDǊVTǊNPEJöDFEPNFOJVMQVClic, respectiv să treacă imobilul bloc 7, Tronson C, situat în Bacău, Bulevardul Unirii, 32, din domeniul public în domeniul privat;
tSFDUJöDBSFBCVHFUBSǊBQSPCBUǊÔODBESVMǵFEJÓFJEJOMVOBTFQUFNCSJF DPOTJMJFSVMTPMJDJUÉOE

executivului un răspuns la solicitarea sa privind asfaltarea celor 300 de metri de drum către
Cimitirul Militar din Bacău – „în cel mai scurt timp” fiind răspunsul oferit de viceprimarul Vasile
Tescaru;
tUSFDFSFBMB6/13 DBVSNBSFBBCTPŚJFJ11%%EFDǊUSF6OJVOF
A votat împotrivă la un număr de 4 proiecte de hotărâre, referitoare la:
tTUBCJMJSFBJNQP[JUFMPSǵJUBYFMPSMPDBMF QSFDVNǵJUBYBEFTBMVCSJ[BSFQFOUSVBOVMÔONVnicipiul Bacău;
tBQSPCBSFBPSHBOJ[ǊSJJ'FTUJWBMVMVJv;JMFMF#BDǊVMVJwÔOQFSJPBEBPDUPNCSJFEFDǊUSF
Teatrul Municipal Bacovia;
tBQSPCBSFBTUVEJVMVJEFGF[BCJMJUBUFBGFSFOUMJTUFJEFJOWFTUJ́JJ BJOEJDBUPSJMPSUFIOJDPFDPOPNJDJ 
a politicii de tarifare, a listei de investiţii şi a planului de finanţare pentru proiectul „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
tBQSPCBSFBEPDVNFOUB́JFJUFIOJDPFDPOPNJDFQFOUSVPCJFDUJWVMEFJOWFTUJ́JJv3FBNFOBKBSFǵJ
extindere sediu Direcţia Salubrizare, Agrement, Parcuri” din Municipiul Bacău.
Nu a depus niciun raport de activitate, conform site-ului Primăriei Bacău.

Consiliul Județean Bacău
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Prezența consilierilor județeni la lucrările din plen

Fig.8. Componența
Consiliului
Județean Bacău,
pe partide
Fig.9. Prezența consilierilor județeni la lucrările din plen

Structura actuală a CJ Bacău
În anul 2015, până la data de 9 decembrie, CJ Bacău s-a întrunit în 11 ședințe ordinare și una
extraordinară. Consiliul Județean Bacău este compus din 37 de consilieri, aleși la alegerile locale
din iunie 2012. În structura sa inițială, 22 de consilieri aparțineau USL, șapte PDL, cinci PP-DD, iar
doi PER. Migrații politice. Pe durata acestui mandat o parte dintre consilierii județeni au migrat
de la un partid la altul. Astfel, în anul 2014 consilierii PER Gabriel Căsăneanu și Vasile Isvoranu au
trecut la UNPR, în timp ce Petru Enășoae și Sorin Șova (ambii PDL) și-au părăsit partidul pentru
a fi consilieri independenți. Alte migrări importante au avut loc către PSD, acesta primindu-i în
rândurile sale pe Vasile Cautiș, Ioan Dascălu, Vasile Manolache și Iulian Șendrea (toți de la PP-DD).
Acestora li s-a alăturat și fostul consilier PDL, Eugen Ochenatu. Partidul Democrat Liberal a reușit
să atragă un singur reprezentant al altui partid, Marian Stănică de la PP-DD. Acum acesta este
membru al PNL.
Tot la capitolul noutăți, Floarea Ivanof (PSD) a devenit consilier județean în luna septembrie a
anului curent, înlocuindu-l pe Laurențiu Ganea. Lucaș Mariana (PNL) a devenit, în luna februarie,
consilier județean după vacantarea locului în urma decesului consilierului Vasile Ichim, iar Aurelia
Țaga (PSD) a preluat în aceeași lună locul rămas liber în urma demisiei lui Adrian Răspopa.

În general, consilierii județeni sunt prezenți la lucrările din plen, acest fapt putându-se datora și
faptului că, spre deosebire de Consiliul Local al Municipiului Bacău, acestea se desfășoară cu o
cadență lunară, în ședințe ordinare, fără ședințe extraordinare sau de îndată. După cum puteam
vedea din Fig.9, numeroși consilieri (20) nu au nicio absență. La polul opus se situează cei care
au fost prezenți la mai puține ședințe, din diferite motive. Astfel, Theodora Ștocan are o prezență
de doar 36,4%, Bostan Gabriel (54,5%), în timp ce ambii vicepreședință Floroiu Ionel și Năstasă
Claudiu au o prezență de doar 72,7%. Toate absențele sunt declarate ca fiind “motivate” nefiind
însă precizată natura acestor motive.
Proiecte inițiate
La Consiliul Județean Bacău, executivul (președintele
și vicepreședinții) păstrează în continuare semnătura
pe toate proiectele de hotărâre inițiate (Fig.10), cu o
singură excepție: proiectul inițiat împreună de consilierii Stănică Marian Ovidiu și Petrică Mihăilă pentru
conferirea titlului de cetățean de onoare lui Gheorghe
Marmureanu, director onorific al Institutului Național
de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului. În

Fig.10.
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rest, toate proiectele pornesc, cel puțin oficial, de la președintele sau vicepreședinții CJ (Fig.11).
Fig.11.

Activitatea unui consilier județean în anul 2015
În anul 2015, după cum putem vedea și în Fig.13, consilierii județeni nu au inițiat nici un proiect
de hotărâre (ce excepția celui amintit mai sus), toate fiind propuse de “executiv” și votate de plen.
În medie, consilierii au vorbit de 6,9 ori într-un număr de mai puțin de 2 ședințe din totalul de 12
desfășurate. Media prezenței consilierilor județeni a fost de 90,8% (9,7 ședințe).
Fig.14.

Luările de cuvânt
20 de consilieri județeni nu au avut nicio intervenție în ședințele plenului Consiliului Județean. În
schimb, Olteanu Petre Cezar, Mihăilă Petrică, Ana Marchiș și Cautiș Vasile intervin destul de des în
discuțiile din plen (Fig.12). Printre principalele subiecte atinse de aceștia s-au aflat condiţiile de
cazare şi tratament ale pacienţilor Spitalului Municipal Oneşti, aprobarea Planului de dezvoltare
durabilă Bacău Est şi Slănic Moldova, desemnarea unor membri în Consiliul de administraţie al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău și exercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul
Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Cancicov”.
Fig.12.

Fig.13.

Subiectele proiectelor de hotărâre supuse votului în plenul Consiliului Județean Bacău
Domeniile prioritare de intervenție ale CJ Bacău în anul 2015 au fost, în primul rând, cele cuprinse în sfera Administrației, funcționării CJ și a instituțiilor din subordine (în proporție de 72%).
Investițiile ocupă locul 2 în acest clasament, reprezentând însă doar 11% din totalul proiectelor.
În această categorie, am inclus inițiative de tipul celor privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea lucrărilor la drumurile judeţene şi
comunale pe anul 2015, restaurarea Observatorului Astronomic Victor Anestin Bacău sau neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa
Cancicov”(Fig.14).
Activitatea în comisiile de specialitate
Pentru o imagine și mai clară referitoare la activitatea consilierilor județeni, am încercat să obținem de la aceștia mai multe informații în plus legate de activitatea lor din comisiile de speciali-
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tate sau din teritoriu. Astfel, în acest sens le-am transmis consilierilor un mesaj, utilizând adresele de email oferite de reprezentanții Consiliului Județean. La apelul nostru a răspuns un singur
consilier județean – Olteanu Petre Cezar. Acesta a contribuit la elaborarea strategiei energetice
a județului Bacău și elaborarea Master Planului pentru Drumuri Județene Comunale. Mai multe
despre activitatea acestuia veți găsi în paginile destinate consilierului.
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Conducerea Consiliului Județean

Benea Dragoș - preşedinte
Informaţii
3 (2012, 2013, 2014)
124 (81,57%)
9 şedinţe (81,81%)

Se află la cel de-al treilea mandat de Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău,
la alegerile locale din 2012 fiind candidatul Uniunii Social-Liberale, din partea
PSD.
Conform declarației de interese pe anul 2015, este președinte al Comitetului de
Bazin Siret, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare şi al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Este reprezentant al județului
în Adunarea Generală a Acţionarilor în 3 grupuri de acțiune locală şi două grupuri de dezvoltare locală. Totodată, deţine funcţia de Preşedinte al Organizaţiei
Judeţene a PSD Bacău.
Potrivit site-ului Consiliului Judeţean Bacau, Dragoş Benea a depus 3 rapoarte
de activitate în mandatul curent, cel mai recent fiind pentru anul 2014.

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
2 (2013, 2014)
6 (3,94%)
-

Prezenţă

8 şedinţe (72,72%)

Floroiu Ionel se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean. La alegerile
locale din 2012, acesta a candidat pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea
PSD. În prezent este vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău.
Conform declaraţiei de interese din anul 2015, este membru în Adunarea
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi vicepreşedinte al
Organizaţiei Judeţene a PSD Bacău.
A depus două rapoarte de activitate, pe durata mandatului curent, aferente
anilor 2013 şi 2014.

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Floroiu Ionel - vicepreşedinte

Năstasă Claudiu Constantin - vicepreşedinte

sursa foto: bacaulive.ro

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
21 (13,81%)
-

Prezenţă

8 şedinţe (72,72%)

Claudiu Constantin Năstasă se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean candidând la alegerile locale din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale,
din partea PNL.
Deţine funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Bacău, este secretar general al Partidului Naţional Liberal.
Nu a depus niciun raport de activitate pentru perioada mandatului curent.
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Comisia de specialitate nr. 1: Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate

Pristavu Mihai - președinte
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
0
0
11 şedinţe (100%)

Se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012 a candidat pe
listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD.
Face parte din Comisia nr. 1: Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate, în cadrul căreia deţine
funcţia de preşedinte.
Conform declaraţiei de interese din anul 2015, postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău,
Pristavu Mihai este administrator al SC Jupiter SRL şi al SC Pristavcom SRL. Este membru al Asociaţiilor Renaşterea şi Proliceum.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.

Bandea Toma - secretar
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
0
0
11 şedinţe (100%)

Se află la cel de-al doilea mandat de consilier județean din partea PSD, mandatul din perioada
2008 - 2012 obținându-l din partea aceluiași partid. Şi-a început activitatea din cel de-al doilea
mandat pe 26 noiembrie 2014, după ce Enache Codruț a demisionat din Consiliul Județean Bacău.
Este secretar al Comisiei nr. 1: Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate.
Potrivit declarației de interese din anul 2015, publicată pe site-ul Consiliului Județean Bacău,
este membru al Sindicatului OMV PETROM S.A. Bucureşti – ASSET VIII Moldova Nord. În ceea ce
privește domeniul politic, consilierul județean este vicepreședinte al Organizației PSD Comănești
şi membru al Biroului orăşenesc al PSD Comnăneşti.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.
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sursa foto: Ziarul de Bacău

Comisia de specialitate nr. 1: Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate

Drăgănuţă Constantin - membru

Griţcu T.A. Gabriel - membru

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
3
1

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
0
0

Prezenţă

11 şedinţe (100%)

Prezenţă

9 şedinţe (81,81%)

Se află la cel de-al patrulea mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012, acesta a
candidat pe listele PD-L.
Este membru al Comisiei nr. 1: Dezvoltare europeană, buget și fiscalitate.
Conform declarației de interese din anul 2015, este fie acţionar fie asociat în cadrul a 11 societăţi
comerciale.
Consilierul nu a depus niciun raport de activitate pe durata mandatului curent. Singurele trei intervenții ale sale din plen au făcut referire la proiectul de hotărâre privind acordarea finanţărilor
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean.

Griţcu Gabriel se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean. La alegerile judeţene din
2012 a candidat pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Și-a început mandatul pe 28
ianuarie 2013, iar în prezent este membru al Comisiei nr. 1: Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate.
Conform declaraţiei de interese din anul 2015 postată pe site-ul Consiliului Judeţean, este membru al Centrului Regional de Ecologie şi membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări
de Sănătate Bacău. Totodată, deţine funcţia de Vicepreşedinte al Comitetului Local Executiv PNL
Bacău.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.
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Comisia de specialitate nr. 1: Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate

Lucaş Mariana - membru

Isvoran Vasile - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
0
0
11 şedinţe (100%)

Isvoran Vasile se află la primul mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012, a candidat din partea PER, iar în prezent este membru al Comisiei nr. 1: Dezvoltare europeană, buget
şi fiscalitate. În octombrie 2014, consilierul județean a trecut la UNPR.
Conform declaraţiei de interese pe anul 2015, postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, acesta este membru în Consiliul de Administrație al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău şi deţine
funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene UNPR Bacău.
Nu a depus niciun raport de activitate, conform site-ului Consiliului Judeţean şi nu are nicio intervenție în plen.

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
0
0

Prezenţă

8 şedinţe (80%)

Director la Școala Generală „Dimitrie Ghica”, aceasta se află la primul mandat de Consilier Județean din partea PNL, ocupând locul vacantat în urma decesului lui Mihai Ichim.
Este membră a Comisiei nr. 1: Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate.
Potrivit declarației de interese din anul 2015, publicată pe site-ul Consiliului Județean Bacău,
este membră într-un sindicat din domeniul învățământului și al Asociației Cultural Științifice
„Dimitrie Ghica” Comănești.
În cele 8 şedinţe la care a participat, nu a avut nicio intervenţie în plen.
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Comisia de specialitate nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului

Pîslaru Marius - președinte
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
0
0
11 şedinţe (100%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean candidând la alegerile locale din 2012 pe listele
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL.
Face parte din Comisia nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului, unde deţine funcţia de preşedinte a acesteia.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, este
membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Zona Metropolitană Bacău şi membru în Biroul
Politic Teritorial PNL Bacău.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.

Dima Carmen - secretar
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
2 (2013, 2014)
0
0
0
10 şedinţe (90,90%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean. A candidat la alegerile locale din 2012 pe listele
Uniunii Social-Liberale, din partea PSD. Și-a început mandatul curent la data în 26 aprilie 2013,
iar în prezent este secretar al Comisiei nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi
protectia mediului și membru al Comisiei nr.5 Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Conform declarației de interese din 2015, este membră a Asociaţiei Culturale „Octavian Voicu”.
De asemenea, este vicepreşedinte al O.F.S.D a Municipiului Bacău şi membru în Biroul Judeţean
O.F.S.D Bacău.
Pe durata mandatului curent, a depus două rapoarte de activitate, aferente anilor 2013 şi 2014.
Nu a avut nicio intervenție în plen.
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Comisia de specialitate nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului

Bejan Gheorghe - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
0
0
11 şedinţe (100%)

Se află la primul mandat de consilier județean, candidând la alegerile locale din 2012 pe listele
Uniunii Social Liberale, din partea PSD.
Este membru al Comisiei nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău,
acesta este preşedinte al Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.

Bostan Ionel Gabriel - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
0
0

Prezenţă

6 şedinţe (54,54%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012 pe listele
Uniunii Social-Liberale, din partea PC.
Este membru al Comisiei nr. 3: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice si protecţia mediului.
Conform declaraţiei de interese, este administrator la SC Team Construct SRL.
Nu a depus niciun raport de activitate pe perioada mandatului curent, iar în urma analizei proceselor verbale nu au fost sesizate intervenții ale acestuia în timpul ședințelor din plen.
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Comisia de specialitate nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului

Brăneanu Dumitru - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
1 (2013)
0
8
4
11 şedinţe (100%)

Se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012 pe
listele Uniunii Social - Liberale, din partea PSD.
Este membru al Comisiei nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului.
Consilierul a depus un singur raport de activitate pe durata mandatului curent, în anul 2013.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, acesta este acţionar la SIF Bacău. Totodată, este
membru al Asociaţiei Culturale „Octavian Voicu” şi vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PSD
Bacău.
A luat cuvântul de 8 ori, în cadrul a 4 ședințe de Consiliu Judeţean. Subiectele au vizat proiectele
de hotărâre referitoare la propunerile de vânzare formulate de proprietarii unor suprafeţe de
teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău,
la demararea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuş şi la acordarea Premiului de Excelenţă maestrului coregraf Petre Vlase.
Totodată, şi-a exprimat opinia, în cadrul punctului „Diverse”, cu privire la implicarea judeţului
Bacău la inaugurarea Aleei domnitorilor români din oraşul Cricova, din Republica Moldova.

Căsăneanu Gabriel Vasilică - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
0
0
10 şedinţe (90,90%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean. Acesta a candidat la alegerile locale din 2012 la
funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău din partea Partidului Ecologist. În octombrie
2014, consilierul județean a trecut la UNPR.
Este membru al Comisiei nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului.
Conform declaraţiei de avere şi interese din anul 2015, acesta este director general la Auto Moto
Invest SRL şi asociat în cadrul Exclusiv Motors SRL şi Auto Moto Prest Hemeiuşi. Totodată, este
director executiv al Asociaţiei Flagh Ship şi vicepreşedinte al Patronatului Judeţean al IMM-urilor
Bacău. Deţine calitatea de membru al Asociaţiei Dealerilor de Marca Skoda şi Asociaţiei Membrilor de Marca Seat.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.

Comisia de specialitate nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului

Olteanu Petre Cezar - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
2 (2013, 2014)
0
54
10

Prezenţă

11 şedinţe (100%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012 pe listele
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL.
Este membru al Comisiei nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, este
asociat al S.C. Genmar Holding S.R.L. Deţine funcţia de preşedinte al PNL Oneşti.
Luările de cuvânt din plenul CJ au făcut referire la subiecte variate: condiţiile de cazare şi tratament ale pacienţilor Spitalului Municipal Oneşti, investiţiile în sănătate de la Oneşti şi investiţiile
de la Aeroport, continuarea parteneriatului cu Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea
derulării proiectului „Centrul Europe Direct Bacău”, aprobarea Planului de dezvoltare durabilă
Bacău Est şi Slănic Moldova, desemnarea unor membri în Consiliul de administraţie al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bacău, neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Cancicov”, lansarea ghidului de finanţare pentru programul operațional 2014-2020 şi auditarea energetică şi acţiuni referitoare la îmbunătăţirea performanţei
energetice a clădirilor aflate în proprietatea şi/sau administrarea consiliului judeţean.
Este singurul consilier care a transmis în atenţia noastră raportul pe anul 2015 și un document
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politic, respectiv declaraţia politică intitulată „Prin Masterplanul pentru Transport Guvernul Ponta a amânat relansarea economică a Bacăului”, susţinută şi în plen. Totodată, a mai susţinut alte
trei declaraţii politice, cu privire la aniversare a 140 de ani de liberalism românesc, la o reparaţie
istorică - 10 Mai sărbătoare naţională și Lansarea Ghidului specific pentru sprijinirea eficienței
energetice - oportunitate pentru administrația băcăuană.
A depus două rapoarte de activitate pe durata mandatului curent, pe anii 2013 şi 2014, conform
site-ului Consiliului Judeţean Bacău. În raportul pe anul 2015 transmis în atenția noastră, consilierul arată că a avut în anul curent două întâlniri cu cetățenii: una cu persoane din localitățile
traversate sau limitrofe cu drumul național DN 11 în vederea pregătirii campaniei “Cerem modernizarea drumului național DN11 Brașov – Onești – Bacău, acțiune ce s-a desfășurat la Onești,
în data de 24 septembrie și la care au participat 30 de persoane. A doua întâlnire s-a desfășurat
în prezența a 15 oameni de afaceri din Onești, pe data de 22 octombrie 2015, având ca subiect
posibilitatea înființării unui parc industrial prin asocierea Municipiului Onești cu Județul Bacău.
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Comisia de specialitate nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane
funcţionare să se întocmească o evaluare şi dacă se va dovedi că acest proiect produce efecte şi
este eficient va continua; dacă nu, se vor face corecţiile necesare pentru depăşirea lipsurilor din
proiect. Amendamentul a fost aprobat.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent.

Mârtz Carmen - președinte
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
14
4

Prezenţă

11 şedinţe (100%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean după ce a candidat la alegerile locale din 2012 pe
listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL.
Aceasta face parte din Comisia nr. 3 Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane, unde deţine funcţia de preşedinte.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău,
este director al SC Medical Computer Center SRL şi membru al Adunării Generale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Euronest. În ceea ce priveşte funcţiile politice, Carmen Mârtz este
Preşedinta OFL Bacău şi membru al Biroului Politic Teritorial PNL Bacău.
Printre cele 14 luări de cuvânt în plen se numără referirile la propunerile de vânzare formulate de
proprietarii unor suprafeţe de teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe
anul 2015, eficienţa activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău în anul 2014, demisia boardului managerial al Spitalului Judeţean şi la neexercitarea dreptului de preempţiune de
către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Cancicov”.
A formulat un amendament cu privire la aprobarea implementării şi a sustenabilităţii proiectului
„Centrul de resurse pentru Tineri în situaţii de risc”. Consilierul a propus ca după primul an de
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Comisia de specialitate nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane

sursa foto: Facebook

Dinu Ioana Raluca - secretar

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
0
0

Prezenţă

9 şedinţe (81,81%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean. Aceasta a candidat la alegerile locale din 2012 pe
listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD.
Este secretar al Comisiei nr. 3: Protecție socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.
Conform declaraţiei de interese din anul 2015, este membru al Societăţii Române de Pneumologie şi al Societăţii Europene de Pneumologie. Totodată, este membru în Biroul Permanent al
Organizaţiei Municipale a PSD Bacău. Medic specialist în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău, deţine 4 contracte de colaborare cu diferite societăţi comerciale din domeniul medical.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.

Belceanu Gheorghe - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
1 (2013)
0
0
0
10 şedinţe (90,90%)

Se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012 pe
listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD.
În prezent, este membru al Comisiei nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii
de persoane.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău,
este administrator al S.C.M. Flacăra Onești.
Consilierul nu a avut nicio intervenție în cadrul ședințelor din plen. Totodată, conform site-ului
Consiliului Judeţean Bacau, unicul raport de activitate depus în mandatul curent este pe anul
2013.
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sursa foto: Ziarul de Bacău

Comisia de specialitate nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane

Coşa Maricica Luminiţa - membru

Bondor Silviu - membru

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
7
4
11 şedinţe (100 %)

Se află la cel de-al treilea mandat de consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012
pe listele PDL.
Este membru al Comisiei nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015 de pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, este membru al Asociației Cultivatorilor de Cartofi şi al Asociaţiei Producătorilor Agricoli Bacău. Totodată,
deţine funcţia de vicepreşedinte în cadul PNL Bacău.
Nu a depus niciun raport de activitate pe durata mandatului curent.
Intervențiile sale în plen au făcut referire la propunerea consilierului Mârtz Carmen pentru a face
parte din Consiliul de Administraţie la Spitalul Judeţean şi a consilierului Ivanof Floarea drept
membru în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la instituţiile de învăţământ special
din judeţul Bacău. Totodată, luările de cuvânt au vizat subiecte precum acordarea finanţărilor
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean şi propunerile de vânzare
formulate de proprietarii unor suprafeţe de teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în
incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.

sursa foto: catalinbejan.ro

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
1 (2013)
0
4
4

Prezenţă

10 şedinţe (90,90%)

Coșa Maricica Luminița se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean. Aceasta a candidat la alegerile locale din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PC. În prezent, detine
funcţia de preşedinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacau.
Este membru al Comisiei nr. 3: Protecție socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.
A depus un singur raport de activitate pe durata mandatului curent, pe anul 2013.
Conform declaraţiei de interese a anului 2015, deţine funcţia de vicepreşedinte al Filialei Judeţene a PC şi de preşedinte al Organizaţiei de Femei a PC Bacău. Totodată, este membru al Consiliului Naţional PC.
În calitate de preşedinte al ATOP Bacău, a prezentat, în plenul Consiliului Judeţean, două informări cu privire la eficienţa serviciului poliţienesc în asigurarea climatului de siguranţă publică
pe primele 3 luni şi 6 luni ale anului 2015 şi realizarea indicatorilor de performanţă minimali
recomandaţi în Planul Strategic pentru acest an.
Intervențiile sale în plen au vizat conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău”,
domnului profesor doctor inginer Gheorghe Mărmureanu, cercetător ştiinţific, specialist în Fizica
Pământului – Seismologie şi desemnarea unor membri în Consiliul de administraţie al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bacău. Totodată, cu ocazia constituirii ALDE Bacău, a asigurat plenul CJ de
spijinul oferit.
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Comisia de specialitate nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane

sursa foto: desteptarea.ro

Manolache Vasile - membru

Ţaga Aurelia - membru

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
0
0

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
2
2

Prezenţă

10 şedinţe (90,90%)

Prezenţă

8 şedinţe (80%)

Manolache Vasile se află la primul mandat de consilier judeţean. La alegerile din 2012, a candidat pe listele PP-DD. În prezent, este membru al Partidului Social Democrat.
Face parte din Comisia nr. 3: Protecție socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, este
administrator al unei societăţi comerciale de transport.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.

Se află la primul mandat de consilier județean din partea PSD, ocupând locul vacantat de către
Adrian Răspopa.
Este membru al Comisiei nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.
Conform declarației de interese din anul 2015, aceasta este vicepreședinte în cadrul Crucii Roșii
Bacău și deține calitatea de membru al Uniunii Județene a Sindicatelor Sanitas Bacău. Totodată,
deţine funcţia de preşedinte al Colegiului Medicilor din Bacău. În ceea ce privește domeniul politic, este vicepreședinte al Organizației Municipale PSD Bacău și al Organizației de Femei PSD
Bacău.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent, iar singurele sale intervenţii în plen
din acest an au fost referitoare la solicitarea demisiei conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău de către Petrică Mihăilă şi la desemnarea unor membri în Consiliul de administraţie al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
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Comisia de specialitate nr. 4: Cultură, educaţie, tineret şi sport
cultură civică să se încadreze drept activitate eligibilă sau să fie specificată în cadrul obiectivelor
generale şi specifice, pentru a putea fi aprobate proiecte care au această temă. Amendamentul a
fost aprobat în unanimitate.
Ana Marchiş a depus 3 rapoarte de activitate pentru anii 2012, 2013 respectiv 2014.

sursa foto: obsevatrouldebacau.ro

Marchiş Ana - președinte

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
3 (2012, 2013, 2014)
0
20
7
11 şedinţe (100%)

Marchiş Ana se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean după ce, la alegerile locale
din 2012, a candidat pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD. În prezent, este preşedinte
al Comisiei nr. 4: Cultură, educaţie, tineret şi sport.
Intervențiile din plen au fost exprimate în cadrul următoarelor proiecte de hotărâre: desemnarea unor membri în consiliul de administraţie al CentrulUI Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2
din Comăneşti, analizarea propunerilor de vânzare formulate de proprietarii unor suprafeţe de
teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău,
demararea procedurilor legale pentru evaluarea terenurilor din incinta Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău ce formează obiectul ofertelor de vânzare şi acordarea Premiului de Excelenţă
domnului Petre Vlase, maestru coregraf.
Totodată, a prezentat o scurtă informare cu privire la evidenţa copiilor a căror părinţi sunt plecaţi
în străinătate, în calite de membru al colegiului director al Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului şi a adresat o invitaţie atât pentru membrii CJ, cât şi pentru publicul băcăuan
de a participa la evenimentele culturale mai puţin cunoscute de la nivelul judeţului.
A formulat un amendament în cadrul proiectul de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean. Consilierul a solicitat ca ideea de
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Comisia de specialitate nr. 4: Cultură, educaţie, tineret şi sport

Humulescu Vasile - secretar
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
2 (2013, 2014)
0
0
0
10 şedinţe (90,90%)

Humulescu Vasile se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din
2012 a candidat pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PC.
Este secretar al Comisiei nr. 4: Cultură, educație, tineret şi sport.
Conform declaraţiei de interese pe anul 2015 postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, este
prim-vicepreşedinte al Filialei Judeţene a Partidului Conservator.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. A depus două rapoarte de
activitate, pe durata mandatului curent, aferente anilor 2013 şi 2014.

Cautiş Vasile - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
2 (2013, 2014)
0
19
7
11 şedinţe (100%)

Cautiș Vasile se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean. A candidat la alegerile locale
din 2012 din partea PP-DD, după ce, în perioada 2008-2012, a facut parte din Partidul Social
Democrat, partid în cadrul căruia s-a întors începând cu anul 2014.
Este membru al Comisiei nr. 4: Cultură, educaţie, tineret şi sport.
Consilierul a făcut publice rapoartele de activitate pe anii 2013 şi 2014.
Acesta a luat cuvântul în cadrul consultaţiilor ce au avut loc înaintea aprobării următoarelor
proiecte de hotărâre: aprobarea implementării şi a sustenabilităţii proiectului „Centrul de resurse
pentru Tineri în situaţii de risc”, aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului „Centrul Europe Direct Bacău” şi acordarea
Premiului de Excelenţă domnului Petre Vlase, maestru coregraf. La proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare din
cadrul Bugetului local de venituri şi cheltuieli al judeţului Bacău pe anul 2015 s-a abţinut. Şi-a
exprimat punctul de vedere cu privire la propunerile de vânzare formulate de proprietariii unor
suprafeţe de teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău.
În cadrul discuţiilor de la punctul „Diverse” a remarcat rezultatele deosebite ale elevilor
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băcăuani la Evaluarea Naţională şi le-a urat succes liceenilor care urmau să susţină examenul de
bacalaureat. Totodată, a propus premierea elevilor care au luat 10 pe linie la Evaluarea Naţională.
independent

Enăşoae Petru - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
2 (2013, 2014)
0
9
4
11 şedinţe (100%)

Se află la cel de-al treilea mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012, acesta a
candidat pe listele PD-L. În ceea ce priveşte traseul său politic, în 2004 a candidat la poziţia de
consilier judeţean din partea PUR, pentru ca în 2005 să-şi dea demisia şi să activeze în calitate de
consilier judeţean independent până în anul 2006, atunci când se înscrie în PNL, partid din partea
căruia a şi candidat pentru un nou mandat, în anul 2008.
În prezent, acesta este consilier județean independent și membru al Comisiei nr. 4: Cultură, educaţie, tineret şi sport.
Lăurile de cuvânt din plen au făcut referire la propunerile de vânzare formulate de proprietarii
unor suprafeţe de teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului Judeţean
de Urgenţă Bacău, la situaţia în care se află Inspectoratul Şcolar Judeţean prin neparticiparea incorpore a inspectorilor şcolari la examenul de definitivare pe post, la achiziţionarea, de către CJ, a
imobilului „Casa Cancicov” şi la Acordarea Premiului de Excelenţă domnului Petre Vlase, maestru
coregraf.
Pe durata mandatului curent a depus două rapoarte de activitate, aferente anilor 2013 şi 2014.
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Marcu Costică - membru

Ivanof Floarea - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
0
0
2 şedinţe (100%)

Fost primar al oraşului Târgu Ocna, a fost desemnată consilier judeţean liberal pe 17 septembrie
2015, după demisia lui Laurenţiu Ganea. Este membru al Comisiei nr. 4: Cultură, educaţie, tineret
şi sport.
Conform declaraţiilor de avere şi interese, este acţionară la hotelurile Decebal din Bacău şi Măgura din Târgu Ocna. Totodată, este vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a PNL Bacău şi preşedinte al Organizaţiei Locale PNL Tîrgu Ocna.

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
15
4

Prezenţă

9 şedinţe (81,81%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012 a candidat pe listele
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Este membru al Comisiei nr. 4: Cultură, educaţie, tineret
şi sport. Conform declaraţiei de interese din anul 2015, este membru în Comitetul Judeţean Executiv şi în Biroul Permanent Judeţean al PNL Bacău.
Cele 15 luări de cuvânt din cadrul plenului au vizat aspecte privind analizarea propunerilor de
vânzare formulate de proprietarii unor suprafeţe de teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare pe DJ 241C, Roşiori-Valea
Mare, Judeţul Bacău”, rectificarea bugetului propriu al Judeţului Bacău pe anul 2015 şi implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
A formulat un amendament cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Bacău pe anul
2015. Consilierul a propus ca bugetul de 37.000 de lei al comunei Răcăciuni să fie suplimentat cu
30.000 de lei din bugetul CJ, în vederea reparaţiei unei porţiuni de aproximativ 500 m de drum
care deserveşte 3 sate: Fundu Răcăciuni, Ciucani şi Dumbrăveni, unde au avut loc alunecări de
teren. Preşedintele CJ a sugerat ca această sumă să nu fie luată de la CJ, ci câte 7.000 de lei din
bugetele a 3 consilii locale: Hemeiuş, Mărgineni şi Zemeş. Consilierul a fost de acord cu această
propunere. Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent.
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Şotcan Theodora - membru

Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul

Informaţii
0
0
0
0

Prezenţă

4 şedinţe (36,36%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean candidând la alegerile locale din 2012 pe listele
Uniunii Social-Liberale, din partea PSD.
Este membru al Comisiei nr. 4: Cultură, educaţie, tineret şi sport.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, aceasta este vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD Bacău. În august 2015, a devenit inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului
Şcolar Judeţean (ISJ) Bacău, fiind singurul candidat pentru postul respectiv.
Consilierul nu a avut nicio intervenţie în cadrul şedinţelor din plen. Totodată, nu a depus niciun
raport de activitate în mandatul curent.
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Dascălu Ioan - președinte
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
0
0
11 şedinţe (100%)

Se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012 pe
listele Uniunii Social - Liberale, din partea PSD.
Este membru al Comisiei nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului.
Consilierul a depus un singur raport de activitate pe durata mandatului curent, în anul 2013.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, acesta este acţionar la SIF Bacău. Totodată, este
membru al Asociaţiei Culturale „Octavian Voicu” şi vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PSD
Bacău.
A luat cuvântul de 8 ori, în cadrul a 4 ședințe de Consiliu Judeţean. Subiectele au vizat proiectele
de hotărâre referitoare la propunerile de vânzare formulate de proprietarii unor suprafeţe de
teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău,
la demararea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuş şi la acordarea Premiului de Excelenţă maestrului coregraf Petre Vlase.
Totodată, şi-a exprimat opinia, în cadrul punctului „Diverse”, cu privire la implicarea judeţului
Bacău la inaugurarea Aleei domnitorilor români din oraşul Cricova, din Republica Moldova.

Stănică Marian Ovidiu - secretar
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă
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Informaţii
0
1 (0,65%)
2
1
11 şedinţe (100%)

Se află la primul mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012 a candidat pe listele
PP-DD, iar din octombrie 2014 s-a înscris în Partidul Democrat Liberal.
Face parte din Comisia nr. 5: Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, unde deţine funcţia de secretar.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, este unicul asociat al SC PoundGand SRL, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bilaterală România - Columbia şi al Asociaţiei Euroregională
Nord-Est a Mediatorilor Autorizaţi. Totodată, este vicepreşedintele Biroului Permanent Judeţean
al PD-L Bacău.
A iniţiat, alături de Petrică Mihăilă, proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean
de Onoare al judeţului Bacău”, domnului profesor doctor inginer Gheorghe Mărmureanu, cercetător ştiinţific, specialist în Fizica Pământului – Seismologie.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent, iar singurele sale intervenţii în plen din
acest an au fost referitoare la acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit
de interes public judeţean.
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Mihăilă Petrică - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
1 (0,65%)
48
8
11 şedinţe (100%)

Se află la cel de-al treilea mandat de consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012
pe listele partidului PD-L. Pe perioada primului mandat de consilier judeţean, în perioada 2004
– 2008, a facut parte din Partidul Umanist Român transformat în Partidul Conservator. Pe finalul
mandatului a devenit, pentru cinci luni de zile, consilier independent. În prezent, activează în
cadrul PNL.
Este membru al Comisiei nr. 5: Juridice, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, acesta este vicepreşedinte al Alianţei Sindicatelor
din Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii.
Luările de cuvânt în plen au fost cu privire la teme precum: demararea procedurilor legale pentru evaluarea terenurilor din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău ce formează obiectul
ofertelor de vânzare, informarea de la Spitalul judeţean, solicitând demisia boardului managerial
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacau şi a propus exercitarea dreptului de preempţiune de
către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Cancicov”, propunere retrasă însă ulterior. A înaintat o propunere, în cadrul secţiunii „Diverse”, de a fi analizată posibilitatea relocării
activităţii bibliotecii judeţene, din spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea, situat în extremitatea

parcului Cancicov, în imobilul ce adăposteşte Biblioteca Judeţeană.
A iniţiat două proiecte de hotărâre: conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău”
domnului profesor doctor inginer Gheorghe Mărmureanu, cercetător ştiinţific, specialist în Fizica
Pământului – Seismologie şi exercitarea dreptului de preemţiune de către judeţul Bacău pentru
cumpărarea imobilului „Casa Cancicov”, cel din urmă fiind retras de pe ordinea de zi din cauza
conflictului de interese al consilierilor PNL privind subiectul „Casei Cancicov”.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent.
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Ochenatu Nechifor Eugen - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
1
1
11 şedinţe (100%)

Se află la cel de-al treilea mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012 a candidat
pe listele PD-L. Pe durata primului mandat de consilier judeţean, în perioada 2004-2008, acesta
a făcut parte din două partide (PSD şi PD). Din octombrie 2014, consilierul județean a revenit în
Partidul Social Democrat.
Este membru al Comisiei nr. 5: Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor.
Nu a depus niciun raport de activitate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. A avut o
singură intervenție în plen, cu ocazia desemnării membrilor în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la instituţiile de învăţământ special din judeţul Bacău.

Olaru I. Neculai - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă
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Informaţii
0
0
27
4
10 şedinţe (90,90%)

Olaru Neculai se află la cel de-al doilea mandat de consilier județean, candidând la alegerile
locale din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Primul mandat de consilier l-a
obţinut în 2004, din partea PD.
Este membru al Comisiei nr. 5: Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor.
Potrivit declaraţiei de interese din anul 2015, postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău,
acesta este asociat al societăţilor comerciale Elite Research SRL şi al Sonec SRL. Este directorul
general al SC CET SA Bacău.
Luările de cuvânt din plen au fost referitoare la: propunerile de vânzare formulate de proprietarii unor suprafeţe de teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bacău, neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul Bacău
pentru cumpărarea imobilului „Casa Cancicov”, informarea privind imobilul „Casa Vasile Alecsandri” şi implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Bacău”.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent.
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Şova Sorin - membru
Tipul activităţii
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent
Proiecte de hotărâre iniţiate
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul
Prezenţă

Informaţii
0
0
1
1
11 şedinţe (100%)

A ocupat poziţia de consilier judeţean din partea PD-L lasată liberă de către Nicu Şapcă, în iunie
2014. În prezent, acesta nu este afiliat niciunui partid politic.
Face parte din Comisia nr. 5 Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor.
Conform declaraţiei de interese din anul 2015, este preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali
din România, filiala Bacău.
Nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent, iar singura sa intervenţie în plen din
acest an a fost referitoare la premierea celor 5 elevi din judeţul Bacău cu 10 pe linie la examenul
de bacalaureat.

Parlamentari băcăuani
Analiza noastră și-a propus să afle care este nivelul de reprezentare al județului Bacău în utilizarea instrumentelor pe care parlamentarii le au la dispoziție pentru a aduce în atenția guvernului,
a celorlalți parlamentari și, în general, în spațiul public, a problemelor locale ce îi vizează direct
pe locuitorii județului în care au fost aleși. Reprezentarea județului poate constitui unul dintre
criteriile cele mai importante în analiza activității unui parlamentar. De atlfel, inclusiv statutul
deputaților și senatorilor prevede, la Articolul 10, că: “Deputaţii şi senatorii au îndatorirea de
a acţiona în interesul întregii naţiuni şi al locuitorilor din circumscripţiile electorale pe care le
reprezintă, respectiv al cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pe care îi reprezintă.
Declarațiile politice
În ceea ce privește reprezentativitatea problemelor județului Bacău în declarațiile politice ale parlamentarilor băcăuani, observăm (Fig.16) o pondere relativ scăzută a acestora. Astfel, deputatul
PSD de Bacău Miron Smarandache a adresat un număr de 100 de declarații politice dintre care 32
sunt adresate pe o problemă specifică cu care se confruntă cetățenii județului nostru. Acesta este
urmat de către senatorul PC - ALDE, Vasile Nistor, care are un număr de 40 de declarații politice
dintre care 8 sunt adresate pe o problemă specifică cu care se confruntă județul Bacău. Viorica
Marcu (PNL) a avut cinci declarații despre Bacău din totalul de 14, în timp ce senatorul UNPR
Bujor Marcel a făcut patru astfel de declarații dintr-un număr de 22.
La polul opus, cu nicio declarație politică se află deputații PSD, Gabriel Petru Vlase și Iancu Iulian,
Fig.15.

57
respectiv senatorul independent, Dan Tătaru. Acesta este urmat de către deputatul PSD, Lucian
Șova cu 3 respectiv deputatul PNL Lucian Ciubotaru cu 5 declarații politice.
Printre subiectele abordate de către aleșii noștri în Parlamentul României în declarațiile lor
politice se numără situația critică în care se află RAFO Onești, metode de susținere a agriculturii
românești, sistemul de pensii românesc sau introducerea votului electronic. Mai multe detalii
privind declarațiile politice ale parlamentarilor băcăuani găsiți în raportul individual de activitate.
În ceea ce privește raportul dintre numărul total de întrebări și întrebările referitoare la județul
Bacău observăm (Fig.17) o pondere mult mai mare a adresărilor către reprezentanții guvernului
cu referiri la situații (mai mult sau mai puțin) punctuale din județul Bacău. Deputatul PSD Miron
Smarandache, cu un număr total de 198 de întrebări, a adresat 149 d întrebări ce au avut ca subiect o anumită situație din județul Bacău. Marcel Bujor a adresat, la rândul său, un număr de 135
de întrebări instituțiilor guvernului, dintre care 49 au avut ca subiect județul Bacău. Senatorul
ALDE (fost PC), Vasile Nistor, se clasează pe locul trei cu un număr de 72 de întrebări adresate
dintre care 25 sunt despre Bacău. Senatorul PNL, Dragoș Luchian, este posesorul a 36 de întrebări
adresate instituțiilor statului dintre care dintre care 16 fac referire la județul Bacău. O precizare
importantă este aceea că analiza nu ia în calcul și situațiile în care întrebările adresate de parlamentari au dus și la rezolvarea problemelor semnalate.
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Fig.16.

Cu nicio întrebare/interpelare adresată se află deputații PSD Gabriel Petru Vlase și Iulian Iancu,
aceștia fiind urmați de colegul de partid Lucian Șova cu o întrebare, deputații PNL, Palăr Ionel,
Lucian Ciubotaru și deputatul PSD, Cosmin Necula, fiecare cu câte două întrebări.
Printre subiectele de interes local care au fost abordate prin întrebările/interpelările adresate
reprezentanților guvernului de către parlamentarii băcăuani au fost stadiul investițiilor de reabilitare a școlilor din județul Bacău, dezvoltarea agroturismului din județul Bacău, pagubele
însemnate produse de secetă în județul Bacău, stadiul finanțării Autostrăzii Bacău - Brașov sau
situația Spitalului
spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
Pentru mai multe detalii privind întrebările/interpelările parlamentarilor băcăuani, vă invităm să
citiți raportul individual de activitate al fiecăruia.
Făcând raportul declarațiilor și întrebărilor referitoare la Bacău din totalul celor formulate de fieFig.17.
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Camera deputaților

Avram Constantin
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
70%
44 / 6
113
105
18
0
0

din care în 2015
6/1
20
19
1
0
0

Ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 6 ce cuprinde municipiul Oneşti şi comunele Borzeşti, Slobozia, Gura Văii, Helegiu şi Livezi.
A candidat din partea Partidului Conservator, iar în prezent face parte din Grupul parlamentar
ALDE (Alianţa liberalilor şi democraţilor).
Deputatul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVBENJOJTUSB́JBQVCMJDǊǵJBNFOBKBSFBUFSJUPSJVMVJ
t(SVQVMVJQBSMBNFOUBSEFQSJFUFOJFDV3FHBUVM%BOFNBSDFJ
În acest an, deputatul s-a aflat printre iniţiatorii a 6 proiecte legislative, cu privire la modificarea
şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, Statutul deputaţilor şi senatorilor,
Legea Educaţiei Naţionale, alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 19 februarie – „Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare naţională a devenit Legea nr. 305/2015.
Deputatul a luat cuvântul în plen de 20 de ori în acest an şi a intervenit cu 19 declaraţii politice.

Date de contact
Birou parlamentar:
tTUS1PǷUFJ OS BQ 0OFǵUJ
tTUS1JDUPS"NBO OS$ FU #BDǊV
Telefon: +40 722 228 895
"ESFTǊEFFNBJMEFQDPOTUBOUJOBWSBN!ZBIPPDPN

Printre subiectele abordate de acesta s-au regăsit: arestul preventiv, votul electronic, infrastructura rutieră, dubla cetăţenie, constituţia României, eşecul votului uninominal, sistemul diferenţiat de finanţare a partidelor politice, presiunea presei, antidotul corupţiei, credinţa - izvor de
identitate naţională, modernizarea sistemul electoral, viitoarele alianţe ale Partidului Conservator şi alegerile prezidenţiale. Singura întrebare adresată în acest an a vizat datoria externă a
României la Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 384/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

Explicație
Stadiu
Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condițiile standard de pensionare au dreptul, la sfârșitul mandatului, la indemnizație pen- La comisii
tru limită de vârstă. De indemnizație beneficiază și deputații și senatorii care au avut anterior legii calitatea de parlamentar, dacă
îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare. Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se calculează ca produs al
numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/
senator aflat în exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.
BP755/2015 - Proiect de Lege privind modi- Inițiativa propune suplimentarea numărului de parlamentari ai circumscripției nr. 43, cea din care fac parte cetățenii români cu La Senat
ficarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind domiciliul în afara țării. În prezent, aceștia sunt reprezentați de 2 senatori și 4 deputați, proiectul de lege de față propunând creșterea
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, numărului la 4 senatori și 8 deputați.
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
"VUPSJUǊͅJJ&MFDUPSBMF1FSNBOFOUF
Pl-x nr. 820/2015 - Propunere legislativă pen- 1SPJFDUVMQSPQVOFNPEJöDBSFBBSUEJO-FHFB&EVDBǹJFJ/BǹJPOBMFOSQSJOJOUSPEVDFSFBQSFDJ[ǊSJMPSSFGFSJUPBSFMBTDVUJSFB La comisii
USV NPEJöDBSFB BSU  EJO -FHFB &EVDBͅJFJ copiilor personalului didactic, fie în funcție fie la pensie, precum și a copiilor orfani de unul sau ambii părinții ce au activat în sistemul
Naţionale nr. 1/2011
de învățământ, de la plata taxelor de înscriere la concursurile în învățământul superior și beneficierea la gratuitate la cazarea în
cămine și internate.
Pl-x nr. 341/2015 - Propunere legislativă pen- Proiectul propune aplicarea, de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, a unui tarif unitar, care are la bază perioada de Respinsă de Senat și
tru modificarea şi completarea Legii energiei facturare de o lună calendaristică, tuturor categoriilor de clienți. Furnizorii vor emite facturi doar în baza energiei electrice efectiv Camera Deputaților
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
furnizate, determinată prin citirea sau autocitirea lunară a contoarelor, nefiind admisă facturarea în baza unei cantități de energie
electrică estimată.
Pl-x nr. 502/2015 - Propunere legislativă pri- 1SPJFDUVMWJ[FB[ǊEFDMBSBSFB[JMFJEFGFCSVBSJFESFQUv;JVB#SÉODVǵJw"DFBTUBWBöDPOTJEFSBUǊTǊSCǊUPBSFOBǹJPOBMǊMFHBMǊMV- " EFWFOJU -FHFB OS
vind declararea zilei de 19 februarie – „Ziua crătoare.
305/2015
Brâncuşi” ca sărbătoare naţională
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Ciubotaru Lucian-Manuel
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
60%
32 / 3
6
5
2
0
13

din care în 2015
10 / 0
0
0
2
0
7

Ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 3 din care fac parte
zona de nord a municipiului Bacău, Spitalul Județean Bacău; Spitalul TBC; Penitenciarul Bacău
şi comunele: Bereşti-Bistriţa, Blăgeşti, Gârleni, Hemeiuş, Iteşti, Letea Veche, Prăjeşti şi Săuceşti.
A candidat din partea Partidului Naţional Liberal, iar în prezent face parte din Grupul Parlamentar al aceluiaşi partid.
Deputatul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVDVMUVSǊ BSUF NJKMPBDFEFJOGPSNBSFÔONBTǊ
t$PNJTJFJQFOUSVBGBDFSJFVSPQFOF
t(SVQVSJMPSQBSMBNFOUBSFEFQSJFUFOJFDV4MPWBDJB #BISFJOǵJ$PTUB3JDB
Deputatul s-a aflat printre iniţiatorii a 10 proiecte legislative, ce au vizat aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa
în străinătate, venitul minim garantat, protejarea monumentelor istorice, protecţia mediului, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, Codul Muncii.

Date de contact
Birou parlamentar:
tTUS7BTJMF"MFDTBOESJ/S MPDBMJUBUFB#BDǊV KVEFͅ#BDǊVPSBS
tTBU$JVNBǷJ DPN*UFǷUJ
Persoană de contact: Berto Gabriela
Telefon: +40 740 129 812
&NBJMMVDJBODJVCPUBSV!DEFQSPMVDJBO@XJO!ZBIPPDPN

Nu a avut nicio luare de cuvânt în Plenul Parlamentului şi nu a susţinut nicio declaraţie politică.
A adresat primele două întrebări din mandatul curent, ce au avut ca subiect promovarea inculturii în audiovizual şi repunerea în drepturi a artiştilor, sportivilor şi academicienilor.
S-a aflat printre semnatarii a 7 moţiuni, toate fiind respinse.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
L419/2015 - Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul
sau reşedinţa în străinătate
Pl-x nr. 769/2015 - Stabilirea unor măsuri de
protecţie mai stricte privind eliminarea deşeurilor periculoase
Pl-x nr. 486/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Pl-x nr. 769/2015 - Propunere legislativă
QFOUSVDPNQMFUBSFBBSUEJO0SEPOBOͅBEF
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
Pl-x nr. 806/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504
din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic

Explicație
Stadiu
Votul prin corespondenţă presupune exercitarea acestui drept prin expedierea documentelor ce cuprind opţiunea de vot prin inter- La comisii
NFEJVMTFSWJDJJMPSQPǵUBMFDǊUSF#JSPVM&MFDUPSBMBMDJSDVNTDSJQͅJFJFMFDUPSBMFQFOUSVSPNÉOJJDVEPNJDJMJVMTBVSFǵFEJOͅBÔOTUSǊJOǊUBUF

Interzice construirea instalaţiilor pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi/sau radioactive la o distanţă mai mică de La comisii
20 km faţă de linia de ţărm a Mării Negre, faţă de ariile protejate şi faţă de localităţile urbane.
Propunerea dorește să determine familiile beneficiare de ajutoare sociale, să asigure frecventarea învățământului obligatoriu de
către copiii aflați în întreținere. Legea prevede ca, la înregistrarea a 100 de absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar,
plata ajutorului social să fie sistată.
Propunerea interzice construirea instalațiilor pentru valorificarea și eliminarea deșeurilor periculoase și/sau radioactive la o distanță
mai mică de 20 km față de linia de țărm a Mării Negre, față de ariile protejate și față de localitățile urbane.

Pe ordinea de zi a
Camerei
Deputaților
La comisii

Proiectul prevede obligativitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale cu acoperire națională să includă zilnic, în principala Trimisă spre avizare
emisiune de știri, informații științifice și tehnologice pe durata a cel puțin un minut, excepția fiind valabilă pentru acei furnizori care
nu oferă jurnale de știri în programele lor.
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Iancu Iulian
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
78%
21 / 7
146
0
0
0
0

din care în 2015
7/2
45
0
0
0
0

Ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 8 din care fac parte
comunele: Agăş, Ardeoani, Asău, Balcani, Bereşti-Tazlău, Brusturoasa, Ghimeş-Făget, Palanca,
Pârjol, Sănduleni, Scorţeni, Solonţ, Strugari şi Zemeş.
A candidat din partea Uniunii Social-Liberale, iar în prezent face parte din Grupul Parlamentar al
Partidului Social Democrat.
Deputatul este preşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii şi membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Azerbaidjan, Germania şi Norvegia.
Deputatul s-a aflat printre iniţiatorii a 10 proiecte legislative, dintre care două au devenit legi.
Domeniile de interes ale iniţiativelor sale includ standardizarea naţională, Statutul deputaţilor şi
senatorilor, realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice, asociaţiile
de elevi, stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate, dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding). Propunerea legislativă privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate

Date de contact
Birou parlamentar: 1. Str. Principală (în sediul Primăriei Brusturoasa), Bacău
2. Str. Principală (în sediul Primăriei Bereşti-Tazlău), Bacău
3. Str. Principală (în sediul Primăriei Palanca), Bacău
4US1SJODJQBMǊ ÔOTFEJVM1SJNǊSJFJ"HǊǵ #BDǊV
Persoană de contact: Crăciun Codruţa
"VEJFOͅFWJOFSJǵJTÉNCǊUǊÔOUSFPSFMF
Telefon: +40 721 888 539
&NBJMJBODVJVMJBO!DEFQSP

a devenit Legea nr. 248/2015, iar proiectul de lege privind standardizarea naţională, Legea nr.
163/2015.
Deputatul PSD a luat cuvântul în Plenul Camerei Deputaţilor de 45 de ori, printre subiectele pe
tema cărora şi-a exprimat opinia regăsindu-se: serviciile comunitare de utilităţi publice, modificarea şi completarea Legii petrolului, serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, încheierea unui
Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre. De asemenea, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii, a avut diverse intervenţii pe
procedură în dezbaterea propunerilor legislative unde Comisia a realizat raportul.
Parlamentarul băcăuan nu a avut nicio declaraţie politică şi nu a adresat nicio întrebare sau interpelare reprezentanților Guvernului.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 384/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

Pl-x nr. 503/2015 - Propunere legislativă privind asociaţiile de elevi

PL-x nr. 548/2015 - Proiect de Lege privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
PL-x nr. 457/2015 - Proiect de Lege privind
realizarea unor venituri suplimentare de către
unităţile medicale publice

PL-x nr. 801/2015 - Proiect de Lege privind
EF[WPMUBSFB öOBOͅǊSJMPS QBSUJDJQBUJWF DSPXEfunding)

Explicație
Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condițiile standard de pensionare au dreptul, la sfârșitul mandatului, la indemnizație pentru limită de vârstă. De indemnizație beneficiază și deputații și senatorii care au avut anterior legii calitatea de parlamentar, dacă
îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare. Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se calculează ca produs al
numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/
senator aflat în exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.
Legea oferă un cadru legal de funcționare a formelor de asociere ale elevilor și dă posibilitatea minorilor cu capacitate de exercițiu
limitată să constituie și să conducă o organizație neguvernamentală în scop civic, educațional, artistic, cultural sau sportiv. Potrivit
propunerii, asociațiile de elevi se constituie din cinci sau mai mulți membri fondatori și beneficiază de reducere de 50% la taxa de
rezervare a denumirii precum și pentru taxa judiciară de timbru.
Propunerea prevede că, în scopul participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii dezavantajate, autoritățile locale pot
contribui la creșterea accesului la educație a acestora, prin acordarea de beneficii sociale din bugetele locale, ca stimulente educaționale. Vârsta minimă a copiilor eligibili este de 3 ani, iar cea maximă de 6. Valoarea lunară minimă a stimulentului educațional se
raportează la Indicatorul Social de Referință și este de 0,1 ISR pentru fiecare copil înscris la grădiniță.
Iniţiativa propune ca unitățile medicale publice să poată realiza venituri suplimentare din furnizarea în regim cu plată a unor servicii
medicale, investigații, tratament, cazare, alimentație sau confort suplimentar, precum și din închirierea temporară a spațiilor sau
funcționalităților disponibile. Veniturile se înregistrează, se declară la fisc și se impozitează conform legii. Propunerea permite pacientului să solicite unității spitalicești furnizarea unor servicii de către un anumit personal medical. Tarifele practicate urmează a fi
stabilite prin hotărâre de guvern.
Legea reglementează modalitatea de funcționare a platformelor de finanțare participativă online, privind ofertele de titluri financiare de tip capital sau creanță și a căror activitate se desfășoară exclusiv prin intermediul unui site. Suma maximă admisă prin prezenta
lege privind colectarea fondurilor prin intermediul platformelor online este de un milion de euro.

Stadiu
La comisii

Trimisă spre avizare

" EFWFOJU -FHFB OS
248/2015

Trimisă spre avizare

Trimisă spre avizare
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Independent

Marcu Nicu
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
82%
9/0
4
3
0
0
1

din care în 2015
2/0
0
0
0
0
0

A fost ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 1, din care face
parte municipiul Bacău.
Acesta a demisionat în februarie 2015, după ce a fost ales, de către plenul Parlamentului, în
funcţia de consilier la Curtea de Conturi.
În cele două luni ale anului 2015 în care a îndeplinit funcţia de deputat, acesta s-a aflat printre
iniţiatorii a două proiecte legislative, detaliate în tabelul de pe pagina alăturată.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 341/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
Pl-x nr. 440/2015 - Propunere legislativă
privind organizarea şi exercitarea profesiei de
fizioterapeut

Explicație
Proiectul propune aplicarea, de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, a unui tarif unitar tuturor categoriilor de clienți
care au la bază perioada de facturare de o lună calendaristică. Furnizorii vor emite facturi doar în baza energiei electrice efectiv
furnizate, determinată prin citirea sau autocitirea lunară a contoarelor, nefiind admisă facturarea în baza unei cantități de energie
electrică estimată.
Proiectul de lege definește termenul de fizioterapie/fizioterapeut al căror scop este să servească interesul general al comunității și/sau
JOUFSFTVMNFNCSJMPS QSJOQSFTUBSFBEFTFSWJDJJDBMJUBUJWF"TUGFM MFHFBEFöOFǷUFUFSBQFVUVMDBöJOEBCTPMWFOUVMEFTUVEJJVOJWFSTJUBSF
și/sau postuniversitare de specialitate care aplică o gamă largă de mijloace specifice fizioterapiei (mișcare, terapie manuală, laser,
tehnici de electroterapie etc). Fizioterapeuții își exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Colegiul Fizioterapeuților din România, avizat anual.

Stadiu
Respinsă de Senat
și Camera
Deputaților
În Biroul
Permanent al
Camerei
Deputaților
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Melinte Ion
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
77%
131 / 15
36
34
15
0
1

din care în 2015
48 / 4
1
1
3
0
0

Ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 5. Din colegiul 5
fac parte localităţile: Plopana, Izvoru Berheciului, Colonești, Filipeni, Oncești, Parincea, Horgești,
Gioseni, Stănișești, Vultureni, Ungureni, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului, Dealu
Morii, Lipova, Roșiori, Odobești și Secuieni.
A candidat din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu, iar în prezent activează în Partidul
Social Democrat. Este membru al Grupului parlamentar al PSD.
Deputatul face parte din:
t$PNJTJBQFOUSVBHSJDVMUVSǊ TJMWJDVMUVSǊ JOEVTUSJFBMJNFOUBSǊǵJTFSWJDJJTQFDJöDF
t(SVQVSJMF1BSMBNFOUBSFEFQSJFUFOJFDV3FQVCMJDB$FIǊ "MCBOJBǵJ"MHFSJB
În anul 2015, deputatul a iniţiat 48 de proiecte legislative dintre care 4 au devenit legi: Proiectul
de Lege pentru modificarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind
constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.

Date de contact
Date de contact
Birou parlamentar: str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, Bacău
Telefon: +40 234 515 174
"ESFTǊEFFNBJMBQJBCBDBV!BQJBPSHSP

37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole. Celelalte iniţiative au vizat teme
precum: regimul armelor de foc şi al muniţiilor, legea vânătorii şi a protecției fondului cinegetic,
legea concurenţei, legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, sistemul unitar de pensii
publice, venitul minim garantat, cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, Codul silvic, Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, Codul fiscal, exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, educaţiei naţionale, stabilirea unor măsuri suplimentare
pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum.
Singura declaraţie politică susţinută în plen a făcut referire la necesitatea restructurării învăţământului agricol din ţara noastră. Totodată, cele 3 întrebări adresate au atins subiecte precum: restructurarea cercetării agricole, contoarele pentru energie electrică fără certificate de
verificare metrologică şi obligativitatea gestionarilor fondurilor de vânătoare de a plăti pagubele
produse de mistreţi pe terenurile agricole din intravilan.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 384/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

BP729/2015 - Propunere legislativă pentru
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice
Pl-x nr. 90/2015 - Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 17
iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Pl-x nr. 278/2015 - Propunere legislativă penUSV DPNQMFUBSFB 0SEPOBOͅFJ (VWFSOVMVJ OS
43/1997 privind regimul drumurilor
BP709/2015 - Propunere legislativă pentru
completarea art.36 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic

Explicație
Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condițiile standard de pensionare au dreptul, la sfârșitul mandatului, la indemnizație pentru limită de vârstă. De indemnizație beneficiază și deputații și senatorii care au avut anterior legii calitatea de parlamentar, dacă îndeplinesc
condițiile vârstei standard de pensionare. Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de
mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară, realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/senator aflat în exercitarea
mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.
Proiectul pornește de la ideea că, având în vedere condiţiile de muncă ale primărilor, şi anume stres şi răspundere, cei care au realizat
stagiul complet de cotizare ar trebui să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu un an pentru fiecare mandat de 4 ani,
dar nu mai puţin de 60 de ani.
Propunerea este aceea ca un cetățean să poată susține un partid cu maximum un salariu mediu pe an, iar o persoană juridică cu până
la 10% din impozitul pe profit plătit pe anul fiscal precedent. Inițiativa prevede și crearea unui registru special online destinat finanțării
QBSUJEFMPS HFTUJPOBUEF"VUPSJUBUFB&MFDUPSBMǊ1FSNBOFOUǊ'JOBOǹBSFBQVCMJDǊBQBSUJEFMPSOVQPBUFöNBJNBSFEF EJOWFOJUVSJMF
bugetului de stat. Suma acordată partidelor va fi majorată pentru partidele care promovează femei și tineri sub 35 de ani. 50% din suma
atribuită din bugetul statului va fi împărțită, proporțional, de partide în funcție de rezultatele la alegerile parlamentare. Ceilalți 50% vor fi
împărțiți proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile locale pentru CL și CJ, dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilieri
județeni.
Legea prevede ca, pentru transporturile cu masa maximă admisă mai mare de 20 tone, efectuate pe drumurile de interes județean sau
MPDBM TJUVBUFÔOJOUSBWJMBOVMTBVFYUSBWJMBOVMVOPSMPDBMJUǊǹJ BENJOJTUSBUPSJJESVNVSJMPSTUBCJMFTDVOUBSJGEFVUJMJ[BSFBESVNVSJMPS"ENJOJ
stratorii autostrăzilor, drumurilor expres și drumurilor naționale, cu cel puțin două benzi pe sens, sunt obligați să facă toate demersurile
pentru dotarea acestora cu separatoare pe sens, în termen de un an de la intrarea în vigoare a legii.
Proiectul propune ca suprafețele de teren pe amplasamentul cărora se află monumente istorice înregistrate în inventarul centralizat al
CVOVSJMPSEJOEPNFOJVMQVCMJDBMTUBUVMVJǷJDVQSJOTFÔO-JTUBQBUSJNPOJVMVJNPOEJBM6/&4$0 TǊöFTDPBTFEFöOJUJWEJOGPOEVMGPSFTUJFS
național, fără niciun fel de obligații bănești.

Stadiu
La comisii

La Senat

Trimisă
pentru raport
la comisii

Pe ordinea de
zi a Camerei
Deputaților
La Senat

BP1035/2015 - Propunere legislativă pentru Propunerea obligă marile lanțuri de magazine să notifice lunar Consiliul Concurenței cu privire la nivelul prețurilor cu amănuntul la pro- La Senat
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
dusele alimentare. Neîndeplinirea obligației ar duce la aplicarea unor amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 lei.
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Necula Cosmin
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
76%
53 / 13
37
21
2
0
0

din care în 2015
16 / 0
20
7
2
0
0

Parlamentar ales în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 2 din care face
parte municipiul Bacău. A candidat din partea Uniunii Social Liberale, iar în prezent este membru
al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.
Deputatul este membru al:
t$PNJTJFJKVSJEJDF EFEJTDJQMJOǊǵJJNVOJUǊ́J
t$PNJTJFJQFSNBOFOUFB$BNFSFJ%FQVUB́JMPSǵJ4FOBUVMVJQSJWJOE4UBUVUVMEFQVUB́JMPSǵJBMTFOBtorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
t$PNJTJFJQFSNBOFOUFDPNVOFB$BNFSFJ%FQVUB́JMPSǵJ4FOBUVMVJQFOUSVSFMB́JBDV6/&4$0
t%FMFHB́JB1BSMBNFOUVMVJ3PNÉOJFJMB"EVOBSFB1BSMBNFOUBSǊB/"50 NFNCSVTVQMFBOU 
t(SVQVSJMPSEFQSJFUFOJFDV1BSMBNFOUFMFEJO3FQVCMJDB1PQVMBSǊ$IJOF[ǊǵJ*TSBFM
În acest an, deputatul s-a numărat printre iniţiatorii a 16 propuneri legislative, dintre care niciuna
nu a devenit lege. Principalele subiecte pe care s-au axat iniţiativele sale au fost referitoare la:
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, sistemul unitar de pensii

Date de contact
#JSPVQBSMBNFOUBSTUS1JDUPS"NBO OS$ #BDǊV
Program:
tEFMVOJQÉOǊNJFSDVSJÔOUSFPSFMF
tEFKPJQÉOǊWJOFSJÔOUSFPSFMF
tTÉNCǊUǊÔOUSFPSFMF
Telefon: +40 755 038 446 / +40 757 373 534
"ESFTǊEFFNBJMOFDVMBDPTNJO!HNBJMDPN

publice, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, circulaţia pe
drumurile publice, declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii
minorităţii tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez, protecţia mediului, decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer, procedura interpretării
actelor normative.
Deputatul a luat cuvântul în plen de 20 de ori în acest an, intervenind cu 7 declaraţii politice şi cu
două întrebări. Totodată, luările de cuvânt din plen au fost în calitate de membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, fiind discuţii procedurale. Declaraţiile politice au făcut referire la
noua politică europeană, discriminarea pe criterii de naţionalitate la nivel european, necesitatea
unei reforme structurale profunde în învăţământ, demagogia politică, reglementarea meseriei
de asistent supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ, finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale. Cele două întrebări şi interpelări au fost privitoare la judeţul Bacău: despre evaziunea fiscală şi despre situaţia Bazinului de Înot.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 850/2015 - Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru
fertilizarea in vitro şi embriotransfer

Explicație
*OJǹJBUJWBQSPQVOFJODMVEFSFBTFSWJDJJMPS'*7&5ÔODBUFHPSJBDIFMUVJFMJMPSEFDPOUBUFEJO'POEVMOBǹJPOBMVOJDBMBTJHVSǊSJMPSTPDJBMFEFTǊOǊUBUF 
astfel încât cheltuielile aferente să fie preluate de sistemul național de asigurări sociale de sănătate. Potrivit propunerii, un cuplu ar putea
beneficia de o singură procedură de fertilizare decontată, nu se acceptă decât fertilizarea în cuplu, pentru stimularea formării familiilor, iar
cuplurile în care membrii sunt de același sex nu sunt eligibile.
Pl-x nr. 815/2015 - Propunere legislativă pri- Propunerea prevede ca patrimoniul inițial al unei asociații nou înființate să nu fie mai mic de 200 lei și să poată fi alcătuit din aportul în
vind modificarea prevederilor art. 6, alin. (2), OBUVSǊTBVÔOCBOJBMBTPDJBǹJMPS"DUJWVMJOJǹJBMBMGVOEBǹJJMPSUSFCVJFTǊJODMVEǊCVOVSJÔOOBUVSǊTBVÔOOVNFSBSBDǊSPSWBMPBSFUPUBMǊTǊöF
MJUGǵJBSU BMJO  ǵJBMJO  EJO0SEPOBOͅB de cel puțin 20.000 lei.
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii
Propunere legislativă pentru modificarea și Proiectul prevede introducerea obligativității educării și testării candidaților la examenul de obținere a permisului de conducere asupra măDPNQMFUBSFB06(OSQSJWJOEDJSDV- surilor de prim ajutor.
lația pe drumurile publice
Pl-x nr. 769/2015 - Propunere legislativă Propunerea interzice construirea instalațiilor pentru valorificarea și eliminarea deșeurilor periculoase și/sau radioactive la o distanță mai
QFOUSV DPNQMFUBSFB BSU  EJO 0SEPOBOͅB EF mică de 20 km față de linia de țărm a Mării Negre, față de ariile protejate și față de localitățile urbane.
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
PL-x nr. 730/2015 - Proiect de Lege privind Proiectul propune crearea cadrului juridic necesar sprijinirii materiale a copiilor și tinerilor din mediul rural de a-și continua studiile liceale
sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul ǷJQSPGFTJPOBMF"TUGFM JOJǹJBUPSJJQSPQVODBBOVBM VOOVNǊSEFEFFMFWJ BCTPMWFOǹJBJDMBTFMPSB*7BǷJB7***BEFMBǷDPMJMFEJONFEJVM
rural pentru continuarea studiilor liceale şi pro- rural, să fie selectați de inspectoratele școlare județene pentru a fi înscriși la studii gimnaziale/liceale într-un liceu ce dispune de internat.
fesionale
4FMFDǹJBTFWBGBDFQFCB[BVOPSDSJUFSJJEFQFSGPSNBOǹǊTUBCJMJUFEF.&$41FOUSVDFJTFMFDUBǹJ DIFMUVJFMJMFGǊDVUFQFSFDIJ[JUF DB[BSFǷJNBTǊ
vor fi suportate din bugetul de stat.
Pl-x nr. 90/2015 - Propunere legislativă pentru Propunerea este aceea ca un cetățean să poată susține un partid cu maximum un salariu mediu pe an, iar o persoană juridică cu până la 10%
modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 17 din impozitul pe profit plătit pe anul fiscal precedent. Inițiativa prevede și crearea unui registru special online destinat finanțării partidelor,
iulie 2006 privind finanţarea activităţii partide- HFTUJPOBUEF"VUPSJUBUFB&MFDUPSBMǊ1FSNBOFOUǊ'JOBOǹBSFBQVCMJDǊBQBSUJEFMPSOVQPBUFöNBJNBSFEF EJOWFOJUVSJMFCVHFUVMVJ
lor politice şi a campaniilor electorale
de stat. Suma acordată partidelor va fi majorată pentru partidele care promovează femei și tineri sub 35 de ani. 50% din suma atribuită
din bugetul statului va fi împărțită, proporțional, de partide în funcție de rezultatele la alegerile parlamentare. Ceilalți 50% vor fi împărțiți
proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile locale pentru CL și CJ, dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilieri județeni.

Stadiu
Trimisă
spre avizare

Trimisă
spre avizare

La comisii

La comisii

La comisii

Trimisă
pentru
raport la
comisii
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Palăr Ionel
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
84%
38 / 2
17
10
2
0
11

din care în 2015
12 / 1
5
1
0
0
6

Ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 7 din care fac parte
oraşele Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti şi comunele Berzunţi, Măgireşti şi Poduri.
A candidat din partea Uniunii Social Liberale, iar în prezent este membru al grupului parlamentar
al Partidului Naţional Liberal.
Deputatul este chestor al Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor şi membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVBENJOJTUSB́JFQVCMJDǊǵJBNFOBKBSFBUFSJUPSJVMVJ
t$PNJTJFJQFSNBOFOUFDPNVOFB$BNFSFJ%FQVUB́JMPSǵJ4FOBUVMVJQFOUSVSFMB́JBDV6/&4$0
t$PNJUFUVMVJ%JSFDUPSBM(SVQVMVJ3PNÉOBM6OJVOJJ*OUFSQBSMBNFOUBSFo7JDFQSFǵFEJOUF
t(SVQVSJMPSEFQSJFUFOJFDV1BSMBNFOUFMFEJO3FQVCMJDB*TMBNJDǊ 1BLJTUBOǵJ*OEJB
În acest an, deputatul a iniţiat un număr de 12 propuneri legislative, axate pe subiecte precum:
înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului, prevenirea şi combaterea violenţei în familie, darea
în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, organizarea
şi desfăşurarea stagiilor profesionale, protecţia mediului, modificarea şi completarea Legii nr.

Date de contact
Birou parlamentar:
tTUS7BTJMF"MFDTBOESJ OS KVE#BDǊV
tTUS.VODJJ OS %ǊSNǊOFǷUJ
Telefon: +40 726 200 625
&NBJMJPOFMQBMBS!DEFQSP QBMBSJPOFM!ZBIPPDPN

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, diminuarea risipei alimentare,
Codul silvic, Statutul funcţionarului public. Una singură a devenit lege, cea privitoare la declararea zilei de 19 februarie - „Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare naţională.
Cele 5 luări de cuvânt în plen au avut loc în cadrul dezbaterii proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism şi a propunerii
legislative privind modificarea Legii nr. 152/1998, înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în calitate de membru al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului,
fiind intervenţii procedurale. Totodată, a prezentat procesul verbal referitor la rezultatul votului
de acordare a încrederii Guvernului Cioloş. Unica declaraţie politică susţinută s-a intitulat „Victor
Ciorbea nu mai trebuie să fie Avocatul Poporului!”. Nu a adresat nicio întrebare sau interpelare.
S-a aflat printre semnatarii a 6 moţiuni, toate fiind respinse. Acestea au făcut referire la neajunsurile guvernării PSD.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Explicație
BP459/2015 - Propunere legislativă privind Propunerea urmărește invitarea instituţiilor publice, private şi în special a societăţii civile să organizeze acţiuni de voluntariat
adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comu- prin care să îşi arate susţinerea faţă de persoanele afectate de sărăcie şi excluziune socială, educarea populaţiei în spiritul valonităţilor defavorizate afectate de sărăcie
rilor şi ideilor democratice, europene și stimularea populaţiei în vederea susţinerii şi întrajutorării persoanelor supuse excluziunii
sociale şi riscului de sărăcie.
PL-x nr. 743/2015 - Legea privind darea în Conform expunerii de motive, acest proiect de lege îşi propune să creeze un mecanism prin intermediul căruia predarea de către
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii debitor creditorului a imobilului aflat în proprietatea sa, ca urmare a acordării de către acesta din urmă a unui credit, să stingă
obligaţiilor asumate prin credite
integral obligaţia debitorului. Legea prevede transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului.

Stadiu
Înregistrată
la Senat

Depusă la Secretarul
general pentru exercitarea dreptului de sesizare
asupra constituționalității legii
L419/2015 - Propunere legislativă privind or- Prin vot prin corespondenţă se înţelege exercitarea dreptului de vot prin expedierea documentelor ce cuprind opţiunea de vot La comisii
ganizarea şi desfăşurarea votului prin coresQSJOJOUFSNFEJVMTFSWJDJJMPSQPǵUBMFDǊUSF#JSPVM&MFDUPSBMBMDJSDVNTDSJQͅJFJFMFDUPSBMFQFOUSVSPNÉOJJDVEPNJDJMJVMTBVSFǵFEJOͅB
pondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate.
sau reşedinţa în străinătate
Propunere legislativă pentru completarea Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
Pl-x nr. 769/2015 - Propunere legislativă
QFOUSVDPNQMFUBSFBBSUEJO0SEPOBOͅBEF
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

Legea prevede că primarii care au realizat stagiul complet de cotizare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu La Senat
un an pentru fiecare mandat de patru ani.
Propunerea interzice construirea instalațiilor pentru valorificarea și eliminarea deșeurilor periculoase și/sau radioactive la o dis- La comisii
tanță mai mică de 20 km față de linia de țărm a Mării Negre, față de ariile protejate și față de localitățile urbane.
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Smarandache Miron
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Informaţii
din care în 2015
Prezenţa la votul din Plen
89%
Propuneri legislative iniţiate / Legi
42 / 6
14 / 0
Luări de cuvânt
101
24
Declaraţii politice
100
24
Întrebări şi interpelări
198
59
Interpelări adresate Primului Ministru
0
0
Moţiuni
3
0
Ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 7 din care fac parte
oraşele Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti şi comunele Berzunţi, Măgireşti şi Poduri. A candidat
din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu, iar din octombrie 2013 a devenit membru al
Partidului Social Democrat, deţinând funcţia de secretar în cadrul Grupului parlamentar al PSD.
Deputatul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVQPMJUJDǊFDPOPNJDǊ SFGPSNǊǵJQSJWBUJ[BSF
t%FMFHB́JFJ1BSMBNFOUVMVJ3PNÉOJFJMB"EVOBSFB1BSMBNFOUBSǊB04$& NFNCSVTVQMFBOU 
t(SVQVSJMPSEFQSJFUFOJFDV1BSMBNFOUFMFEJO*TMBOEB QSFǵFEJOUF 3FQVCMJDB$FIǊǵJ5VSLNFOJstan.
În acest an, deputatul s-a aflat printre iniţiatorii a 14 proiecte legislative, dintre care nici unul nu
a devenit lege. Acestea s-au axat pe subiecte precum: finanţarea activităţii partidelor politice şi
a campaniilor electorale, acordarea voucherelor de vacantă, venitul minim garantat, organizarea
şi exercitarea profesiei de medic veterinar, Legea Educaţiei Naţionale, regimul armelor de foc şi
al muniţiilor.

Date de contact
Birou parlamentar: 1. Str. Gării, nr.9, Comăneşti, Bacău
1FSTPBOǊEFDPOUBDU/FHSFB"ODB&MFOB  5FMFGPO 
2. Str. Tudor Vladimirescu, bl. Colţ, Moineşti, Bacău
1FSTPBOǊEFDPOUBDU%BSJF$POTUBOUJO0MJWJBO  5FMFGPO 
3. Str. Muncii, nr. 20, Dărmăneşti, Bacău
1FSTPBOǊEFDPOUBDU"SEFMFBOV%PJOB  5FMFGPO 
&NBJMNJSPOTNBSBOEBDIF!DEFQSP EJSFDUPSQUGE!HNBJMDPN

Acesta a avut 24 de luări de cuvânt în plen, susţinând un număr de 24 de declaraţii politice.
Intervenţiile deputatului au avut titluri precum: „Să avem grijă de tinerii noştri excepţionali!”, „Să
lăsăm instituţiile statului să lucreze”, „Reformarea clasei politice româneşti, obligatorie prin implicarea tinerilor”, „România are nevoie de sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea
dezvoltării IMM-urilor”, „Statul trebuie să intervină în rezolvarea situaţiei critice a RAFO Oneşti”,
„Impactul pozitiv al noului Cod fiscal pentru români şi pentru economia naţională”, „Autostrăzile
României: de la tăierile inutile de panglici la Masterplanul General de Transport”, „Investiţiile în
zona Poduri-Moineşti trebuie condiţionate de obţinerea unor avantaje pentru comunităţile locale”, „Priorităţile legislative vor fi susţinute de
majoritate în noua sesiune parlamentară”, „Centrele de excelenţă pentru elevii merituoşi din judeţul Bacău trebuie susţinute şi încurajate”.
Dintre cele 59 de întrebări şi interpelări adresate reprezentanţilor Guvernului, 49 dintre acestea
vizează judeţul Bacău. Amintim, dintre acestea, cele care au făcut referire la: procentul de finanţare al proiectelor europene depuse de micii agricultori, implementarea Programului
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Naţional de Dezvoltare Rurală, problemele întâmpinate de micii crescători de animale în ceea ce
priveşte sacrificarea şi comercializarea produselor, soluţii pentru rezolvarea problemelor firmelor
din zona Moineşti, situaţia critică a RAFO Oneşti, bulversarea activităţii micilor producători agricoli, desfăşurarea Programului Rabla 2015, dotarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bacău,

stadiul investiţiilor de reabilitare a şcolilor, dezvoltarea agroturismului, candidatura Bacăului la
titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2021”, situaţiile sociale grave ale copiilor cu părinţii plecaţi
la muncă în străinătate.

Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
PL-x nr. 458/2015 - Proiect de Lege pentru modifiDBSFBǵJDPNQMFUBSFB0SEPOBOͅFJEFVSHFOͅǊB(Vvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor
de vacanță
Pl-x nr. 486/2015 - Propunere legislativă pentru
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat
Pl-x nr. 90/2015 - Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi
a campaniilor electorale

Pl-x nr. 120/2015 - Propunere legislativă privind
reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ

Pl-x nr. 820/2015 - Propunere legislativă pentru
NPEJöDBSFB BSU  EJO -FHFB &EVDBͅJFJ /BͅJPnale nr. 1/2011

Explicație
1SPQVOFSFBQSFWFEFDBWPVDIFSFMFEFWBDBOǹǊ BQSPCBUFQSJO06(OSQSJWJOEBDPSEBSFBEFUJDIFUFEFWBDBOǹǊTVQPSUBUF
integral de angajator) să poată fi utilizate și de copiii minori ai beneficiarilor titulari ai acestora, pentru servicii turistice acordate de
către organizatorii taberelor pentru elevi și preșcolari.

Stadiu
Pe ordinea de zi a
plenului Camerei
Deputaților

Propunerea dorește să determine familiile beneficiare de ajutoare sociale să asigure frecventarea învățământului obligatoriu de
către copiii aflați în întreținere. Legea prevede ca, la înregistrarea a 100 de absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar,
plata ajutorului social să fie sistată.
Propunerea este aceea ca un cetățean să poată susține un partid cu maximum un salariu mediu pe an, iar o persoană juridică cu
până la 10% din impozitul pe profit plătit pe anul fiscal precedent. Inițiativa prevede și crearea unui registru special online destinat
öOBOǹǊSJJQBSUJEFMPS HFTUJPOBUEF"VUPSJUBUFB&MFDUPSBMǊ1FSNBOFOUǊ'JOBOǹBSFBQVCMJDǊBQBSUJEFMPSOVQPBUFöNBJNBSFEF
0,04% din veniturile bugetului de stat. Suma acordată partidelor va fi majorată pentru partidele care promovează femei și tineri
sub 35 de ani. 50% din suma atribuită din bugetul statului va fi împărțită, proporțional, de partide în funcție de rezultatele la
alegerile parlamentare. Ceilalți 50% vor fi împărțiți proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile locale pentru CL și CJ,
dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilieri județeni.
-FHFBSFHMFNFOUFB[ǊNFTFSJBEFBTJTUFOUTVQSBWFHIFUPSÔODJDMVMQSFǷDPMBSEFÔOWǊǹǊNÉOU"TUGFM OPVBNFTFSJFWBöPCǹJOVUǊÔO
VSNBBCTPMWJSJJVOPSDVSTVSJEFTQFDJBMJUBUFPSHBOJ[BUFEFJOTQFDUPSBUFMFKVEFǹFOFEFÔOWǊǹǊNÉOU DVPEVSBUǊEFNJOJNBOJ0CMJ
gatorie va fi și absolvirea cursurilor de igienă și prim ajutor, efectuate la instituții acreditate. Ca sarcini, asistentul asigură suportul
educatorului și îndeplinește sarcinile trasate, acestea având drept scop exclusiv educația copiilor, supravegherea lor și prevenirea
oricăror pericole la care ar fi expuși în mod voluntar sau involuntar. Salariul brut al asistentului-supraveghetor va fi de 75% din
salariul educatorului preșcolar, la care se adaugă sporurile legale.
1SPJFDUVMQSPQVOFNPEJöDBSFBBSUEJO-FHFB&EVDBǹJFJ/BǹJPOBMFOSQSJOJOUSPEVDFSFBQSFDJ[ǊSJMPSSFGFSJUPBSFMBTDVUJSFB
copiilor personalului didactic, fie în funcție fie la pensie, precum și a copiilor orfani de unul sau ambii părinții ce au activat în
sistemul de învățământ, de la plata taxelor de înscriere la concursurile în învățământul superior și beneficierea la gratuitate la
cazarea în cămine și internate.

Pe ordinea de zi a
Camerei
Deputaților
Pe ordinea de zi a
plenului Camerei
Deputaților

Pe ordinea de zi a
plenului Camerei
Deputaților

La comisii
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Șova Lucian
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
78%
20 / 2
16
3
1
0
0

din care în 2015
5/0
6
0
0
0
0

Ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 4 din care fac parte
oraşul Buhuşi, comunele Buhoci, Damienesti, Filipeşti, Luizi-Calugăra, Măgura, Mărgineni, Negri,
Nicolae Bălcescu, Racova, Sarata, Tamaşi şi Traian. A candidat din partea Uniunii Social Liberale,
iar în prezent este membru al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.
Deputatul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVUSBOTQPSUVSJǵJJOGSBTUSVDUVSǊ TFDSFUBS 
t(SVQVSJMPSEFQSJFUFOJFDV1BSMBNFOUFMFEJO*OEPOF[JBǵJ(FPSHJB
În anul 2015, deputatul este semnatarul a 5 propuneri legislative dintre care niciuna nu a devenit lege. Printre subiectele abordate s-au numărat: finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale, Statutul deputaţilor şi senatorilor, Statutul personalului aeronautic civil
navigant profesionist din aviaţia civilă din România, timbrul de mediu pentru autovehicule.
A avut 6 luări de cuvânt în plenul Camerei, iar printre temele atinse de acesta se numără eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor

Date de contact
#JSPVQBSMBNFOUBSTUS1JDUPS"NBO OS$ #BDǊV
Telefon: +40 725 109 388 / +40 723 168 862
"ESFTǊEFFNBJMMVDJBOTPWB!DEFQSP

de război şi văduvelor de război, Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România,
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Deputatul nu a susţinut declaraţii politice şi nu a adresat întrebări sau interpelări.

77
Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 384/2015 - Propunere legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi
senatorilor

Explicație
Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condițiile standard de pensionare au dreptul, la sfârșitul mandatului, la indemnizație pentru
limită de vârstă. De indemnizație beneficiază și deputații și senatorii care au avut anterior legii calitatea de parlamentar, dacă
îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare. Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se calculează ca produs al
numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/
senator aflat în exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.
PL-x nr. 743/2015 - Legea privind darea în Conform expunerii de motive, acest proiect de lege îşi propune să creeze un mecanism prin intermediul căruia predarea de către
plată a unor bunuri imobile în vederea stin- debitor creditorului a imobilului aflat în proprietatea sa, ca urmare a acordării de către aceasta din urmă a unui credit, să stingă
gerii obligaţiilor asumate prin credite
integral obligaţia debitorului. Legea prevede transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat
în favoarea creditorului.
Pl-x nr. 90/2015 - Propunere legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

BP1086/2015 - Propunere legislativă penUSV NPEJöDBSFB ǵJ DPNQMFUBSFB 0SEPOBOͅFJ
de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule
Pl-x nr. 120/2015 - Propunere legislativă
privind reglementarea meseriei de asistent-supreveghetor în ciclul preşcolar de
învăţământ

Stadiu
La comisii

Depusă la Secretarul
general pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituționalității legii
Propunerea este aceea ca un cetățean să poată susține un partid cu maximum un salariu mediu pe an, iar o persoană juridică cu Trimisă pentru raport la
până la 10% din impozitul pe profit plătit pe anul fiscal precedent. Inițiativa prevede și crearea unui registru special online destinat comisii
öOBOǹǊSJJQBSUJEFMPS HFTUJPOBUEF"VUPSJUBUFB&MFDUPSBMǊ1FSNBOFOUǊ'JOBOǹBSFBQVCMJDǊBQBSUJEFMPSOVQPBUFöNBJNBSFEF
0,04% din veniturile bugetului de stat. Suma acordată partidelor va fi majorată pentru partidele care promovează femei și tineri
sub 35 de ani. 50% din suma atribuită din bugetul statului va fi împărțită, proporțional, de partide în funcție de rezultatele la
alegerile parlamentare. Ceilalți 50% vor fi împărțiți proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile locale pentru CL și CJ,
dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilieri județeni.
Proiectul aduce modificări legate de timbrul de mediu, care, potrivit propunerii, ar deveni un impozit anual, prin împărțirea valorii La Senat
timbrului datorat la durata medie de utilizare a autovehiculului și ajustarea cu un parametru care reflectă vechimea autovehiculului. Pentru autovehiculele uzate, gradul de penalizare este mai mare decât cel din prezent, fapt care va descuraja achiziția mașinilor
WFDIJǷJQPMVBOUF*NQP[JUVMBDIJUBUWBöEJTUSJCVJUBTUGFMMB"ENJOJTUSBǹJB'POEVMVJEF.FEJV JBSÔOCVHFUVMMPDBM
-FHFBSFHMFNFOUFB[ǊNFTFSJBEFBTJTUFOUTVQSBWFHIFUPSÔODJDMVMQSFǷDPMBSEFÔOWǊǹǊNÉOU"TUGFM OPVBNFTFSJFWBöPCǹJOVUǊÔO Pe ordinea de zi a
urma absolvirii unor cursuri de specialitate organizate de inspectoratele județene de învățământ, cu o durată de minim 3 ani.
plenului Camerei
0CMJHBUPSJFWBöǷJBCTPMWJSFBDVSTVSJMPSEFJHJFOǊǷJQSJNBKVUPS FGFDUVBUFMBJOTUJUVǹJJBDSFEJUBUF$BTBSDJOJ BTJTUFOUVMBTJHVSǊ Deputaților
suportul educatorului și îndeplinește sarcinile trasate, acestea având drept scop exclusiv educația copiilor, supravegherea lor și
prevenirea oricăror pericole la care ar fi expuși în mod voluntar sau involuntar. Salariul brut al asistentului-supraveghetor va fi de
75% din salariul educatorului preșcolar, la care se adaugă sporurile legale.
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Marcu Viorica
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Informaţii
din care în 2015
Prezenţa la votul din Plen
91%
Propuneri legislative iniţiate / Legi
31 / 2
12 / 0
Luări de cuvânt
15
3
Declaraţii politice
14
3
Întrebări şi interpelări
13
3
Interpelări adresate Primului Ministru
0
0
Moţiuni
13
7
Aleasă deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 5. Din colegiul 5
fac parte localităţile: Plopana, Izvoru Berheciului, Colonești, Filipeni, Oncești, Parincea, Horgești,
Gioseni, Stănișești, Vultureni, Ungureni, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului, Dealu
Morii, Lipova, Roșiori, Odobești și Secuieni.
A candidat din partea Partidului Naţional Liberal, iar în prezent face parte din Grupul Parlamentar al aceluiaşi partid.
Deputatul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVFHBMJUBUFBEFǵBOTFQFOUSVGFNFJǵJCǊSCB́J
t$PNJTJBQFOUSVBHSJDVMUVSǊ TJMWJDVMUVSǊ JOEVTUSJFBMJNFOUBSǊǵJTFSWJDJJTQFDJöDF
t(SVQVSJMPSQBSMBNFOUBSFEFQSJFUFOJFDV3FQVCMJDB1PQVMBSǊ$IJOF[ǊǵJ'JOMBOEB
În acest an, deputatul a iniţiat 12 proiecte legislative, dintre care niciunul nu a devenit lege.
Iniţiativele s-au referit la: organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor
români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, Codul de procedură penală, Codul fiscal, venitul minim garantat, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate,

Date de contact
Birou parlamentar: sat Răchitoasa, com. Răchitoasa, Bacău
Telefon: +40 723 683 171
"ESFTǊEFFNBJMWJPSJDBNBSDV!DEFQSP

desfăşurarea stagiilor profesionale, protecţia mediului, finanţele publice.
A susţinut în plen un număr de 3 declaraţii politice, reflectând luările sale de cuvânt. Acestea
s-au intitulat: „Fii tu însuţi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”, „Considerente cu privire
la începerea anului şcolar 2015-2016. Nu toţi copiii încep şcoala în sectorul 3 Bucureşti” şi „Cine
apără proprietarii de terenuri de speciile de faună de interes cinegetic?”.
Subiectele atinse de cele 3 întrebări adresate reprezentanţilor Guvernului au făcut referire la:
manualele şcolare pentru învăţământul primar, acordarea drepturilor salariale funcţionarilor
publici, practica judiciară neunitară privind acordarea drepturilor salariale a funcţionarilor publici.
Cele 7 moţiuni au făcut referire la neajunsurile Guvernului Ponta, toate fiind respinse.

79
Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 769/2015 - Stabilirea unor măsuri
de protecţie mai stricte privind eliminarea
deşeurilor periculoase
Pl-x nr. 486/2015 - Propunere legislativă
pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
L419/2015 - Propunere legislativă privind
organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
Pl-x nr. 750/2015 - Propunere legislativă
privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor
profesionale

Explicație
Stadiu
Interzice construirea instalaţiilor pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi/sau radioactive la o distanţă mai mică de 20 La comisii
km faţă de linia de ţărm a Mării Negre, faţă de ariile protejate şi faţă de localităţile urbane.
Propunerea dorește să determine familiile beneficiare de ajutoare sociale să asigure frecventarea învățământului obligatoriu de către copiii
aflați în întreținere. Legea prevede ca, la înregistrarea a 100 de absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, plata ajutorului
social să fie sistată.
Votul prin corespondenţă presupune exercitarea acestui drept prin expedierea documentelor ce cuprind opţiunea de vot prin intermediul
TFSWJDJJMPSQPǵUBMFDǊUSF#JSPVM&MFDUPSBMBMDJSDVNTDSJQͅJFJFMFDUPSBMFQFOUSVSPNÉOJJDVEPNJDJMJVMTBVSFǵFEJOͅBÔOTUSǊJOǊUBUF

Pe ordinea de zi
a Camerei Deputaților
La comisii

Legea reglementează modalitatea de efectuare a stagiilor profesionale pentru persoanele fizice cu o vârstă cuprinsă între 16 şi 35 de ani, La comisii
care sunt în cursul efectuării unui ciclu de învăţământ sau au finalizat, pentru a facilita tranziţia între şcoală şi piaţa muncii. Totodată, sunt
precizate obiectivele derulării unui astfel de stadiu, drepturile şi obligaţiile atât a stagiarului, cât şi a organizaţiei gazdă şi dispoziţiile cu
privire la contractul de stagiu profesional încheiat între cele două părţi.
BP755/2015 - Proiect de Lege privind modi- Inițiativa propune suplimentarea numărului de parlamentari ai circumscripției nr. 43, cea din care fac parte cetățenii români cu domiciliul La Senat
ficarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea în afara țării. În prezent, aceștia sunt reprezentați de 2 senatori și 4 deputați, propunerea de față propunând creșterea numărului la 4
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum senatori și 8 deputați.
ǵJ QFOUSV PSHBOJ[BSFB ǵJ GVODͅJPOBSFB "VUPSJUǊͅJJ&MFDUPSBMF1FSNBOFOUF
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Vlase Petru Gabriel
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
80%
34 / 14
508
0
0
0
0

din care în 2015
9/5
494
0
0
0
0

Ales deputat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr. 10, ce cuprinde
comunele: Căiuți, Cleja, Corbasca, Coțofănești, Faraoani, Găiceana, Huruiești, Orbeni, Parava,
Pâncești, Răcăciuni, Sascut, Tătărăști, Urechești, Valea Seacă. A candidat din partea Uniunii Social
Liberale, iar în prezent este membru al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. În
prezent este vicepreşedintele Biroului Permanent.
Deputatul este membru al:
t$PNJTJFJDPNVOFB$BNFSFJ%FQVUB́JMPSǵJ4FOBUVMVJQFOUSVFMBCPSBSFBQSPQVOFSJMPSMFHJTMBUJWF
privind legile electorale, propunerilor legislative privind modificarea Legii partidelor politice şi a
Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale (preşedinte);
t%FMFHB́JFJ1BSMBNFOUVMVJ3PNÉOJFJMB"EVOBSFB1BSMBNFOUBSǊB/"50oƵFGVM%FMFHB́JFJ
t(SVQVMVJQBSMBNFOUBSEFQSJFUFOJFDV+BQPOJB
t(SVQVMVJQBSMBNFOUBSEFQSJFUFOJFDV4UBUVM*TSBFM QSFǵFEJOUF 
În acest an, deputatul a iniţiat 9 proiecte legislative, printre care se numără cele referitoare la:

Date de contact
#JSPVQBSMBNFOUBSTUS1JDUPS"NBO OS #BDǊV
1FSTPBOǊEFDPOUBDU"OHIFMJOB*SJOB
Telefon: +40 234 586 680
&NBJMHBCSJFMWMBTF!DEFQSP HWMBTF!ZBIPPDPN
Web: gabrielvlase.ro

Statutul deputaţilor şi senatorilor, sistemul unitar de pensii publice.
5 dintre acestea au devenit legi: Proiectul de Lege privind votul prin corespondenţă, precum
şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral, Propunerea legislativă privind declararea zilei de 19 februarie – „Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare naţională, Proiectul de Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, Proiectul de Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
Nu a susţinut declaraţii politice şi nu a adresat întrebări sau interpelări. Cele 494 luări de cuvânt
au fost în calitate de vicepreşedinte al Biroului Pemanent, reprezentând aspecte procedurale ale
şedinţelor din plen.
A fost singurul deputat care a trimis în atenţia noastră raportul de activitate pe anul 2015 în urma
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apelului nostru transmis în atenția tuturor parlamentarilor pe adresa de email.
Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 384/2015 - Propunere legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi
senatorilor

Explicație
Stadiu
Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condițiile standard de pensionare au dreptul, la sfârșitul mandatului, la indemnizație pentru limită La comisii
de vârstă. De indemnizație beneficiază și deputații și senatorii care au avut anterior legii calitatea de parlamentar, dacă îndeplinesc
condițiile vârstei standard de pensionare. Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor
de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/senator aflat în exercitarea
mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.
Pl-x nr. 502/2015 - Propunere legislativă 1SPJFDUVMWJ[FB[ǊEFDMBSBSFB[JMFJEFGFCSVBSJFESFQU;JVB#SÉODVǷJ"DFBTUBWBöDPOTJEFSBUǊTǊSCǊUPBSFOBǹJPOBMǊMFHBMǊMVDSǊUPBSF "EFWFOJU-FHFBOS
privind declararea zilei de 19 februarie 305/2015
“Ziua Brâncuşi ca sărbătoare naţională”
Pl-x nr. 305/2015 - Propunere legislativă Propunerea vizează grupele I şi II de muncă (condiţii de muncă grea, în condiţii periculoase, mediu toxic, frig etc.) și prevede creșterea Pe ordinea de zi a
pentru modificarea şi completarea Legii nr. punctajelor anuale realizate cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, respectiv plenului Camerei
263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul 25% pentru locuri din grupa a II-a de muncă.
Deputaților
unitar de pensii publice
PL-x nr. 366/2015 - Proiect de Lege privind Proiectul introduce noi articole privind posibilitatea funcționării partidelor la nivel local, introduce în lege o anexă cu privire la modelul "EFWFOJU-FHFBOS
modificarea şi completarea Legii partidelor MJTUFJTFNOǊUVSJMPSEFTVTǹJOFSFBMFNFNCSJMPSGPOEBUPSJǷJBMEFDMBSBǹJFJQFQSPQSJFSǊTQVOEFSFBQFSTPBOFJDBSFBÔOUPDNJUP"JODMVT 114/2015
politice nr.14/2003
prevederea ca un partid politic să se dizolve dacă nu a desemnat candidați, singur sau în alianță, în două campanii electorale succesive,
cu excepția celei prezidențiale, în minimum 75 de circumscripții electorale în cazul alegerilor locale, respectiv o listă completă de candidați
în cel puțin 3 circumscripții electorale, în cazul alegerilor parlamentare.
PL-x nr. 445/2015 - Proiect de Lege privind -FHFBTUBCJMFǷUFDBESVMBMFHFSJJTFOBUPSJMPSǷJEFQVUBǹJMPS QSFDVNǷJGVODǹJPOBSFB"VUPSJUǊǹJJ&MFDUPSBMF1FSNBOFOUF-FHFBTUBCJMFǷUFDǊ "EFWFOJU-FHFBOS
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, senatorii și deputații se aleg pe baza scrutinului pe liste, norma de reprezentare fiind de un deputat la 73.000 de locuitori, respectiv un 208/2015
precum şi pentru organizarea şi funcţiona- senator la 168.000 de locuitori. Legea reglementează organismele electorale, organizarea secțiilor de votare, registrul electoral și listele
SFB"VUPSJUǊͅJJ&MFDUPSBMF1FSNBOFOUF
electorale și desfășurarea alegerilor.
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Vreme Valerian
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
57%
23 / 2
10
6
1
0
7

din care în 2015
13 / 1
2
2
0
0
0

Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, colegiul uninominal nr. 6 ce cuprinde municipiul Oneşti şi comunele Borzeşti, Slobozia, Gura Văii, Helegiu şi Livezi. A candidat din partea
Partidului Democrat Liberal, iar din mai 2013 până în ianuarie 2015 a fost deputat independent.
În prezent, activează în cadrul Uniunii Naţionale pentru Progresul României.
Deputatul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVÔOWǊ́ǊNÉOU ǵUJJÓǊ UJOFSFUǵJTQPSU
t$PNJTJFJQFOUSVUFIOPMPHJBJOGPSNB́JFJǵJDPNVOJDB́JJMPS TVCDPNJTJBQFOUSV4QB́JV QSFǵFEJOUF 
În acest an, deputatul a iniţiat un număr de 12 proiecte legislative, ce au fost referitoare la: primul
loc de muncă, salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Codul Fiscal, instituirea Zilei Mondiale a
Vederii în România, organizarea şi exercitarea profesiei de mediator.
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a

Date de contact
#JSPVQBSMBNFOUBSTUS1PǷUFJ OS 0OFǷUJ KVE#BDǊV
Telefon: +40 733 558 269, +40 722 376 027
&NBJMWBMFSJBOWSFNF!DEFQSP WBMFSJBOWSFNF!ZBIPPDPN

profesiei de asitent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a devenit lege.
A luat cuvântul în plen cu ocazia celor două declaraţii politice susţinute: „Respectul pentru dascăli, candidat la Cartea Roşie a învăţământului românesc” şi „Cercetarea spaţială, o provocare şi o
oportunitate pentru România”. Nu a adresat întrebări sau interpelări.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale deputatului în anul 2015.
Propunere
Explicație
Pl-x nr. 384/2015 - Propunere legislativă Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condițiile standard de pensionare au dreptul, la sfârșitul mandatului, la indemnizație pentru limită de vârstă.
pentru modificarea şi completarea Legii nr. De indemnizație beneficiază și deputații și senatorii care au avut anterior legii calitatea de parlamentar, dacă îndeplinesc condițiile vârstei stan96/2006 privind Statutul deputaţilor şi se- dard de pensionare. Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnatorilor
nizația brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/senator aflat în exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an
de mandat, în limita a maximum 3 mandate.
PL-x nr. 648/2015 - Proiect de Lege privind Potrivit proiectului de lege, angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și
primul loc de muncă
35 de ani, primesc lunar o sumă egală cu valoarea salariului de bază minim brut și sunt scutiți de plata de asigurări sociale datorate de angajatori,
pentru aceste persoane, pe o perioadă de 18 luni.
Pl-x nr. 708/2015 - Propunere legislativă Propunerea introduce două noi completări legii: o noua reglementare privind acordarea unei zile libere plătite (după efectuarea gărzii) medicilor
pentru modificarea şi completarea Legii nr. DBSFFGFDUVFB[ǊHǊS[JǷJFHBMJ[BSFBTQPSVSJMPSBDPSEBUFNFEJDJMPSEJOTQJUBMFMFSFHJPOBMFEFVSHFOǹǊ MBOJWFMVMDFMPSEJO616"5*
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Pl-x nr. 504/2015 - Propunere legisla- Proiectul prevede introducerea obligativității educării și testării candidaților la examenul de obținere a permisului de conducere asupra măsurilor
tivă pentru modificarea şi completarea de prim ajutor.
0SEPOBOͅFJ EF VSHFOͅǊ B (VWFSOVMVJ OS
195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice
Pl-x nr. 102/2015 - Propunere legislativă Legea definește construcțiile reprezentative ca fiind bunuri imobile, situate pe teritoriul României, altele decât monumentele istorice și de arhiprivind adoptarea unor măsuri pentru tectură, construite după anul 1859, cu o valoare națională sau locală din punct de vedere socio-cultural, economic sau profesional. Propunerea
protejarea construcţiilor reprezentative pen- reglementează modalitatea de intervenție asupra costrucțiilor reprezentantive.
tru România
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Senat

Bujor Dumitru-Marcel
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
57 / 3
110
22
135
10
0

din care în 2015
37 / 2
29
12
41
4
0

Parlamentar ales în colegiul uninominal 4 din Circumscripţia electorală nr. 04 Bacău, din care fac
parte oraşul Buhuşi şi comunele Buhoci, Damieneşti, Filipeşti, Luizi-Călugara, Măgura, Mărgineni, Negri, Nicolae Bălcescu, Racova, Sarata, Tamaşi, Traian, Coloneşti, Dealu Morii, Filipeni, Gioseni, Glăvăneşti, Horgeşti, Izvoru Berheciului, Lipova, Motoşeni, Odobeşti, Onceşti, Parincea, Plopana, Podu Turcului, Răchitoasa, Roşiori, Secuieni, Stănişeşti, Ungureni, Vultureni, Agăş, Ardeoani,
Asău, Balcani, Bereşti-Tazlău, Brusturoasa, Ghimeş-Făget, Palanca, Pârjol, Sănduleni, Scorţeni,
Solonţ, Strugari, Zemeş.
A candidat din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu, iar în prezent activează în UNPR.
Senatorul face parte din:
t$PNJTJBSPNÉOJMPSEFQSFUVUJOEFOJ
t$PNJTJBQFOUSVTǊOǊUBUFBQVCMJDǊ
t(SVQVMQBSMBNFOUBSEFQSJFUFOJFDV#FMBSVT
Senatorul UNPR a iniţiat în anul 2015 un număr de 37 de iniţiative legislative, dintre care două au

Date de contact
#JSPVQBSMBNFOUBSTUS$UJO%PCSPHFBOV(IFSFB" QBSUFS MPD0OFǷUJ KVE#BDǊV
Program: joi între orele 16:00-18:00,
vineri între orele 12:00-18:00
sâmbătă între orele 10:00-13:00
&NBJMEVNJUSVCVKPS!TFOBUSP
Persoana de contact: Vicu Roxana
Telefon: +40 737 010 322

devenit legi. Din propunerile legislative înregistrate am observat un interes al parlamentarului
faţă de domenii precum: Codul Penal, sistemul unitar de pensii publice, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, Statutul deputaţilor şi senatorilor, amenajarea teritoriului şi
urbanismul, înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Preşedintele statului a promulgat propunerea legislativă pentru declararea zilei de 1 octombrie
Ziua de luptă împotriva cancerului de sân şi propunerea legislativă privind transmiterea unei
suprafeţe de
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional
Braşov-Ghimbav”.
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale senatorului în anul 2015.
Propunere
Explicație
Pl-x nr. 384/2015
Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condițiile standard de pensionare au dreptul, la sfârșitul mandatului, la indemnizație pentru limită
Propunere legislativă pentru modificarea
de vârstă. De indemnizație beneficiază deputații și senatorii care au avut anterior legii calitatea de parlamentar, dacă îndeplinesc condițiile
şi completarea Legii nr. 96/2006 privind
vârstei standard de pensionare. Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat
Statutul deputaţilor şi senatorilor
cu 0,55% din indemnizația brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/senator aflat în exercitarea mandatului,
corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.
PL-x nr. 648/2015
Potrivit proiectului de lege, angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, tineri cu vârsta cuprinsă între
Proiect de Lege privind primul loc de muncă 16 şi 35 de ani, primesc lunar o sumă egală cu valoarea salariului de bază minim brut și sunt scutiți de plata de asigurări sociale datorate de
angajatori, pentru aceste persoane, pe o perioadă de 18 luni.
PL-x nr. 457/2015
Iniţiativa propune ca unitățile medicale publice să poată realiza venituri suplimentare din furnizarea în regim cu plată a unor servicii medicale,
Proiect de Lege privind realizarea unor
investigații, tratament, cazare, alimentație sau confort suplimentar, precum și din închirierea temporară a spațiilor sau funcționalităților
venituri suplimentare de către unităţile
disponibile. Veniturile se înregistrează, se declară la fisc și se impozitează conform legii. Propunerea permite pacientului să solicite unității
medicale publice
spitalicești furnizarea unor servicii de către un anumit personal medical. Tarifele practicate urmează a fi stabilite prin hotărâre de guvern.
BP459/2015
Propunerea urmărește invitarea instituţiilor publice, private şi în special a societăţii civile să organizeze acţiuni de voluntariat prin care să îşi
Propunere legislativă privind adoptarea
arate susținerea față de persoanele afectate de sărăcie și excluziune socială, educarea populației în spiritul valorilor și ideilor democratice,
zilei de 1 septembrie ca zi a comunităţilor
europene și stimularea populaţiei în vederea susţinerii şi întrajutorării persoanelor supuse riscului de sărăcie și excluziune socială.
defavorizate afectate de sărăcie
B602/2015 Propunere legislativă pentru
Propunerea prevede introducerea celei de-a 13-a pensii, practică existentă şi în alte state cu resurse mai mici decât ţara noastră, după cum
NPEJöDBSFBBSU BMJOFBUVMǵJB"OFYFJ BöSNǊJOJǹJBUPSJJ"BQFOTJFTFBDPSEǊBOVBM MBDFSFSF QFSTPBOFMPSDBSFBVVOESFQUEFQFOTJFTVCOJWFMVMTBMBSJVMVJNFEJVCSVUQFFDPOP4, punctul 8 din Legea nr. 263/2010 privind NJFǵJOVSFBMJ[FB[ǊBMUFWFOJUVSJ"BQFOTJFTFTUBCJMFǵUFMBOJWFMVMTBMBSJVMVJNJOJNCSVUQFͅBSǊHBSBOUBUÔOQMBUǊQFOUSVUPBUFQFSTPBOFMF
sistemul unitar de pensii publice
îndreptăţite care primesc o pensie mai mică sau egală cu cuantumul acestuia. Pentru persoanele care primesc o pensie în cuantum mai mare
decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată şi până la nivelul salariului mediu brut pe economie inclusiv, cuantumul celei de a 13-a
pensii se stabileşte la nivelul a jumătate din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
BP755/2015
Inițiativa propune suplimentarea numărului de parlamentari ai circumscripției nr. 43, cea din care fac parte cetățenii români cu domiciliul în
Proiect de Lege privind modificarea Legii
afara țării. În prezent, aceștia sunt reprezentați de 2 senatori și 4 deputați, iniţiativa de față propunând creșterea numărului la 4 senatori și 8
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
deputați.
şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
PSHBOJ[BSFBǵJGVODͅJPOBSFB"VUPSJUǊͅJJ
&MFDUPSBMF1FSNBOFOUF
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Marcel Bujor a luat cuvântul în plen de 29 de ori, intervenţiile sale vizând fie susţinerea
declaraţiilor politice, fie adresarea de întrebări şi interpelări.
Declaraţiile politice formulate de către senator fac referire la: procesul birocratic chinuitor al
adopţiilor din România, scena politică românească, Institutul Cantacuzino, sistemul sanitar, Marea Unire din 1918, comunitatea românească din Ucraina, problemele sistemului de învăţământ.
Din cele 12 declaraţii susţinute, numai una a fost referitoare la judeţul Bacău, pe tema RAFO
Oneşti. Subiectele abordate s-au încadrat, cu precădere, în domeniile sănătate, politică externă
şi social.
În total, senatorul a formulat un număr de 45 de întrebări şi interpelări, care fac trimitere la:
problemele din domeniul învațământului, sănătate, agricultură, procedura de adopţie, sistemul
energetic, problemele din sistemul sanitar, domeniul social, domeniul economic, accesarea fondurilor europene, domeniul justiţiei, infrastructura rutieră şi de transport, salarizarea în sistemul
public, administraţia publică locală, domeniul financiar şi la aplicarea unor acte normative.
Dintre acestea, un număr de 20 au făcut referire la judeţul Bacău, și au fost despre: reabilitarea şi
fondurile alocate infrastructurii medicinei școlare, pagubele însemnate produse de secetă, şcolile
fără autorizație sanitară, cardurile de sănătate emise cu date greşite, atestatul de producător și
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, drepturile salariale cuvenite salariaților Carom SA Onești, condițiile improprii de detenție din Penitenciarul Bacău, reabilitarea,
modernizarea și dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, reabilitarea infrastructurii rutiere a comunei Orbeni, reabilitarea infrastructurii Judecătoriei Onești, calendarul de realizare
a Autostrăzii Bacău-Brașov, mărirea salariilor personalului nedidactic, deficitul de medici de
familie în comunele judeţului, necesitatea investiţiilor în infrastructura şcolară, implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală în judeţ, epuizarea fondurilor lunare destinate
laboratoarelor de analize şi investigaţii medicale, reabilitarea şi modernizarea DJ 241 B Onceşti-Glodişoarele, acreditarea Spitalului Municipal Oneşti, implementarea unui program de modernizare şi investiţii în vederea repornirii rafinăriei RAFO Oneşti, deficitul de personal al Spitalului
de Urgenţă Bacău.
În anul 2015, a adresat Primului Ministru un număr de 4 interpelări referitoare la: rectificarea
bugetară din luna iulie 2015, industria românească, contractul de privatizare al rafinăriei RAFO
Oneşti şi măsurile abuzive ale inspectorilor ANAF.
A fost singurul senator care a trimis în atenţia noastră raportul de activitate pe anul 2015, ce a

inclus toate aspectele prezentate mai sus. Potrivit acestuia, în cadrul cabinetului parlamentar a
acordat 182 de audienţe, conform Registrului. Totodată, activitatea desfăşurată ca preşedinte al
Comisiei românilor de pretutindeni s-a concretizat în:
tƵFEJÓBDPNVOǊB$PNJTJFJSPNÉOJMPSEFQSFUVUJOEFOJEJO4FOBUVM3PNÉOJFJǵJ$PNJTJFJQFOUSV
comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor din 17 februarie 2015:
tema principală a întâlnirii a fost propunerea membrilor Comisiei românilor de pretutindeni din
Senatul României de modificare a Metodologiei privind organizarea procesului de desemnare a
delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni;
t·OUSFWFEFSFDVEPNOVM%BVMFU#BUSBTIFW BNCBTBEPSVM3FQVCMJDJJ,B[BITUBOǵJPEFMFHB́JFB
Parlamentului Republicii Kazahstan;
t"VEJFSFBEPNOVMVJ"MJO-VDJBO"OUPDIJ 4FDSFUBSEF4UBUÔODBESVM.JOJTUFSVMVJ+VTUJ́JFJǵJBEPamnei Monica Cămărăscu, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;
t1BSUJDJQBSFBMBNBOJGFTUǊSJMFEFEJDBUF;JMFJ6OJSJJ#BTBSBCJFJDV3PNÉOJBEJONBSUJFÔO
Chișinău, Republica Moldova;
t1BSUJDJQBSFBMB'ÉOUÉOB"MCǊ MBFWFOJNFOUVMPSHBOJ[BUDVPDB[JBDPNFNPSǊSJJWJDUJNFMPSNBTBcrului din 1 aprilie 1941 de la Fântâna Albă;
t ·O QFSJPBEB  BQSJMJF  B GǊDVU QBSUF EJO $PNJTJB *OUFSOB́JPOBMǊ EF .POJUPSJ[BSF B
Alegerilor Prezidenţiale din Republica Kazahstan;
tƵFEJÓǊEFMVDSVBTVQSBQSPJFDUVMVJ.FUPEPMPHJFJQSJWJOEPSHBOJ[BSFBBMFHFSJJEFMFHB́JMPS$POgresului românilor de pretutindeni;
t1BSUJDJQBSFMB6OJWFSTJUBUFBEF7BSǊEFMB*[WPSVM.VSFǵVMVJBSPNÉOJMPSEFQSFUVUJOEFOJ
t7J[JUFMFEFMVDSVFGFDUVBUFEF$PNJTJBSPNÉOJMPSEFQSFUVUJOEFOJEJO4FOBUVM3PNÉOJFJÔOOPSEVM
Bucovinei: în Ţinutul Herţa (29 august 2015), în Raionul Storojineţ (30 august 2015) şi în Cernăuţi
(31 august 2015);
t1BSUJDJQBSFMBTFTJVOFBQMFOBSǊDPOTBDSBUǊQSPCMFNBUJDJJSPNÉOJMPSEFQSFUVUJOEFOJEJODBESVM
Reuniunii Anuale a Diplomației Românești;
t1BSUJDJQBSFMBSFVOJVOFBv4UBUVMSPNÉOoBOHBKBNFOUFǵJQSJPSJUǊ́JQFOUSVDPOTPMJEBSFBSFMB́JFJ
cu românii de pretutindeni”, Palatul Cotroceni.
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Luchian Dragoș
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
62 / 3
32
23
36
1
8

din care în 2015
32 / 1
15
15
7
0
7

Parlamentar ales în colegiul uninominal 1 din Circumscripţia electorală nr. 04 Bacău ce cuprinde
Municipiul Bacău şi comunele Bereşti-Bistriţa, Blăgeşti, Gârleni, Hemeiuş, Iteşti, Letea Veche,
Prăjeşti, Săuceşti.
A candidat din partea Partidului Naţional Liberal, iar în prezent face parte din Grupul parlamentar al aceluiaşi partid.
Senatorul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVBHSJDVMUVSǊ TJMWJDVMUVSǊǵJEF[WPMUBSFSVSBMǊ
t$PNJTJFJQFOUSVBENJOJTUSB́JFQVCMJDǊǵJPSHBOJ[BSFBUFSJUPSJVMVJ
t(SVQVSJMPSQBSMBNFOUBSFEFQSJFUFOJFDV1FSV 5IBJMBOEBǵJ*OEPOF[JB
Senatorul s-a numărat printre iniţiatorii a 34 de proiecte legislative, unul dintre acestea devenind
lege: propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Restul proiectelor legislative au vizat: practica elevilor şi studenţilor, reforma în domeniul sănătăţii, agricultura, statutul
aleşilor locali, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, structu-

Date de contact
$BCJOFUQBSMBNFOUBSTUS7BTJMF"MFDTBOESJ OS #BDǊV
Telefon: +40 726 100 102
&NBJMESBHPTMVDIJBO!ZBIPPDPN ESBHPTMVDIJBO!TFOBUSP

ra personalului Curţii Constituţionale, Codul fiscal, organizarea şi funcţionarea Monitorului Oficial al României, realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste, Codul de procedură civilă, înfiinţarea
Muzeului Ororilor Comunismului în România şi protecţia mediului.
A luat cuvântul în plen de 15 de ori, intervenţiile sale vizând fie susţinerea declaraţiilor politice
fie adresarea de întrebări şi interpelări.
A susţinut un număr de 15 declaraţii politice, exprimându-şi opinia cu privire la infrastructura
României, agricultură, domeniul economic, domeniul financiar, aniversarea PNL, politică internă, domeniul social şi social-economic. Referitoare la Bacău a fost numai o singură declaraţie
politică intitulată: „Autostrada Braşov – Bacău, o necesitate strategică regională”.
Senatorul a adresat un număr de 7 întrebări şi interpelări ce vizează domenii precum: politica externă, infrastructura rutieră, agricultură, protejarea mediului, administraţie publică şi sănătate.
Dintre acestea, un număr de 3 au făcut referire la aspecte ce ţin de judeţul şi municipiul Bacău:
finanțarea Autostrăzii Bacău – Brașov, finanţarea şoselei de Centură a municipiului şi stadiul
Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
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S-a numărat printre semnatarii a 7 moţiuni, 5 simple depuse la Senat şi două de cenzură, ce au
avut drept obiect, în viziunea Grupului parlamentar al PNL, neajunsurile Guvernului Ponta. Toate
au fost respinse în plen, în urma dezbaterilor parlamentare.
Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale senatorului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 769/2015
Stabilirea unor măsuri de protecţie mai
stricte privind eliminarea deşeurilor
periculoase
PL-x nr. 743/2015
Legea privind darea în plată a unor bunuri
imobile în vederea stingerii obligaţiilor
asumate prin credite

Explicație
Stadiu
Interzice construirea instalaţiilor pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi/sau radioactive la o distanţă mai mică de La comisii
20 km faţă de linia de ţărm a Mării Negre, faţă de ariile protejate şi faţă de localităţi urbane.

Conform expunerii de motive, acest proiect de lege îşi propune să creeze un mecanism prin intermediul căruia predarea de către debitor creditorului a imobilului aflat în proprietatea sa, ca urmare a acordării de către acesta din urmă a unui credit, să stingă integral
obligaţia debitorului. Legea prevede transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea
creditorului.

Depusă la Secretarul general pentru
exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituționalității
legii
Votul prin corespondenţă presupune exercitarea acestui drept prin expedierea documentelor ce cuprind opţiunea de vot prin interme- La comisii
EJVMTFSWJDJJMPSQPǵUBMFDǊUSF#JSPVM&MFDUPSBMBMDJSDVNTDSJQͅJFJFMFDUPSBMFQFOUSVSPNÉOJJDVEPNJDJMJVMTBVSFǵFEJOͅBÔOTUSǊJOǊUBUF

L419/2015
Propunere legislativă privind organizarea
şi desfăşurarea votului prin corespondenţă
al cetăţenilor români cu domiciliul sau
reşedinţa în străinătate
B342/2015
1SPQVOFSFBBSFÔOWFEFSFUSFDFSFBTVCDPPSEPOBSFB1BSMBNFOUVMVJ3PNÉOJFJB$BTFJ/BǹJPOBMFEF"TJHVSǊSJEF4ǊOǊUBUF $/"4 NǊTVSǊ Retrasă de către
Propunere legislativă privind modificarea şi necesară, după cum afirmă inițiatorii, pentru asigurarea unui echilibru bugetar și pentru utilizarea apolitică, obiectivă și transparentă inițiator
completarea Legii nr. 95/2006 privind refor- BWFOJUVSJMPSEJO'POEVM/BǹJPOBM6OJDEF"TJHVSǊSJ4PDJBMFEF4ǊOǊUBUF
ma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare
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Nistor Vasile
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Prezenţa la votul din Plen
Propuneri legislative iniţiate / Legi
Luări de cuvânt
Declaraţii politice
Întrebări şi interpelări
Interpelări adresate Primului Ministru
Moţiuni

Informaţii
34 / 6
59
40
72
2
0
7

din care în 2015
18 / 5
32
28
51
2
0
0

Parlamentar ales in colegiul uninominal 2 din Circumscripţia electorală nr. 04 Bacău ce cuprinde
Municipiile Oneşti, Moineşti, oraşele Comăneşti, Dărmăneşti şi comunele Helegiu, Livezi, Gura
Văii, Berzunţi, Măgireşti şi Poduri.
A candidat din partea Partidului Conservator, iar în prezent este lider al Grupului parlamentar al
Partidului Conservator şi Vicepreşedinte al Biroului Permanent al Senatului.
Senatorul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVUSBOTQPSUVSJǵJFOFSHJF
t$PNJTJFJDPNVOǊB$BNFSFJ%FQVUB́JMPSǵJ4FOBUVMVJQFOUSVFMBCPSBSFBQSPQVOFSJMPSMFHJTMBUJWF
privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea
partidelor politice şi a campaniilor electorale;
t"EVOǊSJJ1BSMBNFOUBSǊB04$& "104$& 
t(SVQVSJMPSEFQSJFUFOJFDV1BSMBNFOUFMFEJO*OEJB "VTUSJBǵJ&DVBEPS
Senatorul a iniţiat 19 propuneri legislative, dintre care 5 au devenit legi: propunerea legislativă

Date de contact
Birou parlamentar: str. Tudor Vladimirescu, bl. Greci, Moineşti, jud. Bacău
1FSTPBOǊEFDPOUBDU3BMVDB"MB[BSPBJFJ
Telefon: +40 756 806 665
"VEJFOͅFÔO[JMFMFEFWJOFSJǵJTÉNCǊUǊ
&NBJMWBTJMFOJTUPS!TFOBUSP

privind votul prin corespondenţă, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, propunerea legislativă privind alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Legii partidelor politice şi propunerea legislativă pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale. Celelalte iniţiative au avut drept obiect acordarea voucherelor de vacanţă, Statutul
deputaţilor şi senatorilor, exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, protecţia mediului,
instituţiile financiare nebancare şi Codul fiscal.
A luat cuvântul în plen de 32 de ori, intervenţiile sale vizând fie susţinerea declaraţiilor politice
fie adresarea de întrebări şi interpelări.
Senatorul băcăuan a susţinut un număr de 28 declaraţii politice ce au vizat domenii precum: politica externă, politică internă, domeniul social, sport, fondurile europene, educaţie, aniversări,
infrastructură, acordarea titlurilor de proprietate, despagubirea foștilor proprietari, sănătate,
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mediu, agricultură şi domeniul financiar-economic. Dintre acestea, două au făcut referire la jutatea instituţiilor publice. 6 dintre acestea au făcut referire la judeţul Bacău şi au fost cu privire
dețul Bacău: „Situaţia locurilor de muncă pe platforma RAFO Oneşti” şi „RAFO Oneşti ajunge la
la: găsirea de măsuri pentru atragerea investitorilor în zona Moldovei, respectarea drepturilor
fier vechi”.
salariale ale foştilor angajaţi S.C. Termoelectrica S.A. - Sucursala Electrocentralei Borzeşti, situCele 51 de întrebări şi interpelări adresate au fost axate pe domenii precum: agricultură, sănătate,
aţia finanţării spitalelor, RAFO Oneşti, ocuparea posturilor vacante în instanţele judecătoreşti şi
administraţia plublică, problemele din învăţământ, investiţiile străine, protejarea monumentelor
la satele părăsite din România.
istorice şi a patrimoniului naţional, cultură, comunicaţii, sport, protejarea mediului, programele
A adresat Primului Ministru al României două interpelări referitoare la contractele de privatizare
sociale, transporturi, domeniul energetic, problemele din sistemul sanitar românesc şi activia foştilor coloşi industriali şi a RAFO Oneşti.
Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale senatorului în anul 2015.
Propunere
Explicație
Stadiu
Pl-x nr. 384/2015 - Propunere legislativă pentru Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condițiile standard de pensionare au dreptul, la sfârșitul mandatului, la indemnizație pentru La comisii
modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006
limită de vârstă. De indemnizație beneficiază deputații și senatorii care au avut anterior legii calitatea de parlamentar, dacă îndepliprivind Statutul deputaţilor şi senatorilor
nesc condițiile vârstei standard de pensionare. Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se calculează ca produs al numărului
lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către un deputat/senator aflat în
exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an de mandat, în limita a maximum 3 mandate.
Pl-x nr. 769/2015 - Propunere legislativă pentru Propunerea interzice construirea instalațiilor pentru valorificarea și eliminarea deșeurilor periculoase și/sau radioactive la o distanță La comisii
DPNQMFUBSFBBSUEJO0SEPOBOͅBEFVSHFOͅǊ
mai mică de 20 km față de linia de țărm a Mării Negre, față de ariile protejate și față de localitățile urbane.
a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
mediului
PL-x nr. 458/2015 - Proiect de Lege pentru mod- 1SPQVOFSFBQSFWFEFDBWPVDIFSFMFEFWBDBOǹǊ BQSPCBUFQSJO06(OSQSJWJOEBDPSEBSFBEFUJDIFUFEFWBDBOǹǊTVQPSUBUFJOUF- Pe ordinea de
JöDBSFBǵJDPNQMFUBSFB0SEPOBOͅFJEFVSHFOͅǊ
gral de angajator) să poată fi utilizate și de copiii minori ai beneficiarilor titulari ai acestora, pentru servicii turistice acordate de către zi a plenului
a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea
organizatorii taberelor pentru elevi și preșcolari.
Camerei
voucherelor de vacantă
Deputaților
PL-x nr. 366/2015 - Proiect de Lege privind mod- Proiectul introduce noi articole privind posibilitatea funcținării partidelor la nivel local, introduce în lege o anexă cu privire la modelul "EFWFOJU
ificarea şi completarea Legii partidelor politice
MJTUFJTFNOǊUVSJMPSEFTVTǹJOFSFBMFNFNCSJMPSGPOEBUPSJǷJBMEFDMBSBǹJFJQFQSPQSJFSǊTQVOEFSFBQFSTPBOFJDBSFBÔOUPDNJUP"JODMVT Legea nr.
nr.14/2003
prevederea ca un partid politic să se dizolve dacă nu a desemnat candidați, singur sau în alianță, în două campanii electorale succe- 114/2015
sive, cu excepția celei prezidențiale, în minimum 75 de circumscripții electorale în cazul alegerilor locale, respectă o listă completă de
candidați în cel puțin o circumscripție electorală sau candidați în cel puțin 3 circumscripții electorale, în cazul alegerilor parlamentare.
PL-x nr. 445/2015 - Proiect de Lege privind
-FHFBTUBCJMFǷUFDBESVMBMFHFSJJTFOBUPSJMPSǷJEFQVUBǹJMPS QSFDVNǷJGVODǹJPOBSFB"VUPSJUǊǹJJ&MFDUPSBMF1FSNBOFOUF"TUGFM TFOBUPSJJ "EFWFOJU
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
și deputații se aleg pe baza scrutinului pe liste, norma de reprezentare fiind de un deputat la 73.000 de locuitori, iar la senatori de Legea nr.
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
168.000 de locuitori. Legea reglementează organismele electorale, organizarea secțiilor de votare, registrul electoral și listele electo- 208/2015
"VUPSJUǊͅJJ&MFDUPSBMF1FSNBOFOUF
rale, desfășurarea alegerilor.
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Independent

Tătaru Dan
Activitatea parlamentară
Tipul activităţii
Informaţii
din care în 2015
Prezenţa la votul din Plen
46 / 9
9/0
Propuneri legislative iniţiate / Legi
3
1
Luări de cuvânt
0
0
Declaraţii politice
0
0
Întrebări şi interpelări
0
0
Interpelări adresate Primului Ministru
3
3
Moţiuni
7
0
Parlamentar ales in Colegiul Uninominal 3 din Circumscripţia Electorală nr. 04 Bacău.
A candidat din partea Uniunii Social Liberale, iar în prezent este senator independent.
Parlamentarul este membru al:
t$PNJTJFJQFOUSVFHBMJUBUFBEFǵBOTF
t(SVQVMVJQBSMBNFOUBSEFQSJFUFOJFDV*TMBOEB
S-a aflat printe iniţiatorii a 10 proiecte legislative, pe teme precum: stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, conflictele de muncă, procedurile de prevenire a
insolvenţei şi Codul de procedură fiscală. Niciunul nu a devenit lege.
Nu a susţinut declaraţii politice şi nu a adresat întrebări sau interpelări. Are numai o singură luare
de cuvânt în plenul Parlamentului, cu ocazia anunţării retragerii sale din Grupul parlamentar al
PSD, pentru a activa ca senator independent. S-a aflat printre semnatarii a 3 moţiuni, una simplă
depusă la Senat şi două de cenzură. Toate au fost respinse.

Date de contact
#JSPVQBSMBNFOUBSTUS1JDUPS"NBO OS$ #BDǊV
Persoană de contact: Remedea Gheorghe
Telefon: +40 213 120 378
"ESFTǊEFFNBJMEBOUBUBSV!TFOBUSP
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Concret, am analizat în tabelul de mai jos câteva dintre cele mai relevante iniţiative legislative ale senatorului în anul 2015.
Propunere
Pl-x nr. 120/2015
Propunere legislativă privind reglementarea
meseriei de asistent-supreveghetor în ciclul
preşcolar de învăţămînt

Explicație
-FHFBSFHMFNFOUFB[ǊNFTFSJBEFBTJTUFOUTVQSBWFHIFUPSÔODJDMVMQSFǵDPMBSEFÔOWǊǹǊNÉOU"TUGFM OPVBNFTFSJFWBöPCǹJOVUǊÔOVSNB
BCTPMWJSJJVOPSDVSTVSJEFTQFDJBMJUBUFPSHBOJ[BUFEFJOTQFDUPSBUFMFKVEFǹFOFEFÔOWǊǹǊNÉOU DVPEVSBUǊEFNJOJNVNBOJ0CMJHatorie va fi și absolvirea cursurilor de igienă și prim ajutor, efectuate la instituții acreditate. Ca sarcini, asistentul asigură suportul
educatorului și îndeplinește sarcinile trasate, acestea având drept scop exclusiv educația copiilor, supravegherea lor și prevenirea
oricăror pericole la care ar fi expuși în mod voluntar sau involuntar. Salariul brut al asistentului-supraveghetor va fi de 75% din
salariul educatorului preșcolar, la care se adaugă sporurile legale.
BP459/2015 - Propunere legislativă privind Propunerea urmărește invitarea instituţiilor publice, private şi în special a societăţii civile să organizeze acţiuni de voluntariat prin
adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a co- care să îşi arate susţinerea faţă de persoanele afectate de sărăcie şi excluziune socială, educarea populaţiei în spiritul valorilor şi
munităţilor defavorizate afectate de sărăcie ideilor democratice, europene și stimularea populaţiei în vederea susţinerii şi întrajutorării persoanelor supuse riscului de sărăcie şi
excluziune socială.
L163/2015 - Propunere legislativă de mod- Propunerea legislativă urmărește eliminarea pragului minim al valorii de tranzacționare a certificatelor verzi, în prezent acesta fiind
ificare şi completare a Legii nr. 220/2008
EFFVSPDFSUJöDBU SFTQFDUJWPWBMPBSFNBYJNǊEFFVSPDFSUJöDBU&MJNJOBSFBQSBHVMVJNJOJNFTUFKVTUJöDBUǊ DPOTJEFSǊJOJǹJBUPpentru stabilirea sistemului de promovare rii, întrucât România a depășit deja ponderea de 24% din consumul final brut al energiei din surse regenerabile, prag asumat pentru
a producerii energiei electrice din surse
anul 2020. De aceea, pe piață există o supra-ofertă de certificate verzi, fapt care poate provoca scăderea prețului de tranzacționare a
regenerabile de energie, republicată
acestora.
L207/2015 - Propunere legislativă privind Proiectul urmărește recunoașterea legală și reală a dreptului salariaților de a declanşa conflicte de muncă (inclusiv greve) și realizaconflictele de muncă
rea unei clasificări a conflictelor de drepturi și a celor de interese.
L342/2015 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
17/07/03/2014 privind unele măsuri
de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi
de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin
în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
ÔOöJOͅBSFB"HFOͅJFJ%PNFOJJMPS4UBUVMVJ

Stadiu
Pe ordinea de zi a
plenului Camerei
Deputaților

Înregistrată la Senat

Respinsă de Senat

La comisii, în Camera
Deputaților

Proiectul prevede introducerea în textul legii a condițiilor de reciprocitate, astfel încât un cetățean al unei țări să aibă aceleași drepturi La comisii în Camera
privind achiziționarea de terenuri pe care le are și cetățeanul român în țara respectivă. În cazul nerespectării și/sau neaplicării
Deputaților
DPOEJǹJJMPSEFSFDJQSPDJUBUF DPOUSBWFOǹJJMFTVOUBQMJDBUFQFSTPBOFJö[JDF GVODǹJPOBSVMVJQVCMJDTBVOPUBSVMVJSFTQPOTBCJM&WJUBSFB
reglementării prin interpuși va duce la nulitatea absolută a contractului și repunerea în proprietate a vânzătorului inițial.
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Analiza activității Consiliului Local și a Consiliului Județean Bacău (CJ) ne arată că puterea de
decizie este concentrată în jurul unei singure persoane sau a cel mult unui grup limitat, format
din membrii executivului: primar/viceprimari ai municipiului Bacău, respectiv președinte/vicepreședinte CJ. După cum arătam și mai devreme, în CL Bacău, un procent de 97% din totalul de
279 de proiecte de hotărâre au fost inițiate de primar și viceprimari, în timp ce doar 3% au revenit consilierilor. La Consiliul Județean Bacău situația este chiar mai gravă, toate proiectele fiind
inițiate de președinte și vicepreședinți, cu o singură excepție. Aceste situații ne arată fie faptul că
aleșii locali sau județeni nu își cunosc atribuțiile și drepturile precum acela de a iniția proiecte, fie,
în interiorul celor două instituții există anumite cutume sau înțelegeri privind delegarea întregii
responsabilități asupra executivului. De asemenea, o altă explicație ar putea fi aceea a respingerii
de către executiv a oricărei inițiative venite dinspre consilieri, în special dinspre cei care nu fac
parte din partidul majoritar, din motive politice.
Oricare ar fi explicația privind apariția acestei anomalii, remarcăm că, în final, cei ce au de pierdut
sunt cetățenii. Una dintre responsabilitățile consilierilor locali și județeni, potrivit Legii Administrației Publice Locale, este aceea de a ține lunar audiențe cu cetățenii, iar o dată la trei luni să
prezinte un raport privind aceste întâlniri în plenul CL sau CJ. Cum în perioada mandatului curent
nici măcar un singur consilier local sau județean nu și-a îndeplinit această îndatorire, putem lua
în considerare și posibilitatea ca aleșii să nu aibă nicio idee despre ceea ce își doresc alegătorii lor.
Pe lângă faptul că aleșii locali și județeni nu își cunosc/respectă obligațiile față de cetățeni, activitatea acestora reflectă și evitarea procedurilor privind propunerea și adoptarea proiectelor de
hotărâre. Astfel, etapa (extrem de importantă, de altfel) a dezbaterii oricărui proiect de hotărâre
în cadrul celor cinci comisii de specialitate este, adesea, sărită. Prin simpla prezenţă la şedinţele
de Consiliu Local am constatat că şedinţele comisiilor de specialitate nu se desfășoară sau că
desfășurarea acestora seamănă mai mult cu o discuție privată de maximum cinci minute. În plus,
discuţiile interminabile în contradictoriu, din timpul ședințelor, între consilieri şi Executiv ori între
membri ai aceleiaşi comisii au lăsat de înţeles că proiectele de hotărâre “avute la mapă” au fost
consultate chiar în timpul şedinţei, nicidecum înainte. În ceea ce privește activitatea comisiilor
de specialitate din Consiliul Județean, acestea sunt, potrivit Regulamentului CJ, închise publicului, acest lucru trăgând un semnal de alarmă asupra nivelului de transparență și a procedurilor
utilizate în adoptarea deciziilor. În schimb, spre deosebire de Consiliul Local, Consiliul Județean
publică, la cerere, procesele verbale ale ședințelor comisiilor de specialitate. Acestea sunt însă ilizibile, scrise de mână și scanate, astfel că analiza informațiilor din cele câteva sute de pagini este

În loc de concluzie
practic imposibil de realizat. Din păcate, în CL și CJ Bacău, lucrul în echipă al consilierilor pentru
binele cetăţeanului este, în opinia noastră, un mit.
În încheiere, considerăm relevant să vă împărtăşim opinia consilierilor despre urbea pe care o
conduc, redând în întregime cuvintele unui consilier local în timpul unei ședințe publice: „Stimaţi colegi şi chiar cei din activul Primăriei, mă refer şi la dumneavoastră, probabil aţi circulat
pe străzile Bacăului în ultimul timp şi sunt sigur că aţi şi înjurat. Nu ştiu pe cine aţi înjurat, dar
sunt sigur că aţi înjurat. Deci, a ajuns municipiul Bacău drept ultimul oraş din România. Cred că
domnul primar vrea să facă municipiul Bacău un orăşel mic, să-l afilieze la Focşani sau la Suceava
pentru că văd că numai ăia de acolo lucrează pe la Bacău. Deci, ce e în Bacău în momentul de faţă,
e un dezastru.” Ceea ce e dezamăgitor este faptul că însăși cei ce afirmă aceste lucruri s-au aflat la
conducerea oraşului nostru în ultimii patru ani.

