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Inițiative legislative
Data

Titlu și descriere

Stadiu

BP767/20.12.2017

Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public

La Senat

BP739/14.12.2017

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii societăţilor comerciale 31/1990

La Senat

592/18.12.2017

L423/6.11.2017Propunere legislativă pentru dezvoltarea
antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de
noi locuri de muncă

La comisii

578/12.12.2017-

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

La comisii

565/07.12.2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

La comisii

547/07.12.2017

L332/04.09.2017- Proiect de Lege pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor

La comisii

529/04.12.2017

L341/04.09.2017- Propunere legislativă pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie
"Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de
intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a
populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi
încredinţarea prestării unor servicii de interes economic
general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub
autoritatea Ministerului Sănătăţii

La comisii

BP640/29.11.2017

Propunere legislativă pentru completarea art.234 din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

la Senat

503/29.11.2017

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

aviz/
punct de
vedere
solicitat

454/13.11.2017

L125/15.05.2017- Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

La comisii

-

BP 551/08.11.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru
alegerea autorităţilor 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

înregistrată

2

-

BP550/08.11.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanante

înregistrată

-

BP549/08.11.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României

înregistrată

-

BP548/08.11.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

înregistrată

440/06.11.2017

L267/04.09.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea Legii societăţilor 31/1990

La comisii

424/06.11.2017

L93/02.05.2017- Proiect de Lege pentru completarea
Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Pe ordinea de
zi

-

L423/06.11.2017- Propunere legislativă pentru
dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi
stimularea creării de noi locuri de muncă

La comisii

-

L422/06.11.2017- Propunere legislativă pentru
completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi
declararea unor situri arheologice ca zone de interes
naţional, republicată, cu completările şi modificările
ulterioare şi a Legii nr.182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare

La comisii

BP536/01.11.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici

înregistrată

362/17.10.2017

L195/26.06.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

La comisii

359/17.10.2017

L146/29.05.2017-Propunere legislativă privind conţinutul
de Acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele
alimentare destinate consumului uman

La comisii

BP422/11.10.2017

Propunere legislative pentru modificarea şi completarea
Regulamentului Camerei Deputaţilor

Raport depus
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-

BP408/03.10.2017

BP466/04.10.2017-Propunere legislativă pentru
abrogarea pensiilor speciale
BP467/04.10.2017- Propunere legislativă privind
cumulul pensiilor de serviciu din sistemul public de
pensii cu unele categorii de venituri salariale sau
asimilate salariilor

înregistrată

La Senat

BP377/20.09.2017

L541/11.12.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător

La Senat

282/13.09.2017

L365/12.09.2017 - Propunere legislativă pentru abrogarea
articolelor 49 şi 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii
nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind
Statutul deputaţilor şi al senatorilor

La comisii

256/01.09.2017

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale

Pe ordinea de
zi

BP322/23.08.2017

L466/13.11.2017-Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice

La Senat

BP323/03.08.2017

L467/13.11.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

La Senat

BP324/03.08.2017

L468/13.11.2017-Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind
achiziţiile sectoriale

La Senat

L469/13.11.2017-Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind
achiziţiile publice

La Senat

L464/13.11.2017-Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi
local

La Senat

BP325/03.08.2017

BP308/30.06.2017
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L457/13.11.2017- Propunere legislativă pentru
completarea şi nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate

La Senat

L348/04.09.2017- Propunere legislativă pentru
modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice

La Comisii

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea
Regulamentului Camerei Deputaţilor

La Comisii

BP298/29.06.2017

BP265/19.06.2
017

BP224/30.05.2017

Amendamente Buget 2017/ 2018

Proiect de lege

Titlu / Descriere

Bugetul
Ministerului
Culturii Anexa
3/27/28 c.
Cheltuieli
pentru elaborarea
studiilor de
prefezabilitate,
fezabilitate şi alte
studii

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru realizarea studiului
istoric şi a etapelor I şi II conform HG 907/2016 (nota
conceptuală, tema de proiectare, studiul de prefezabilitate /
studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a
lucrărilor de intervenţii) a Proiectului de punere în valoare a
sitului arheologic „Cavoul Roman”.

Legea bugetului de
stat pe anul 2018,
Anexa 3/17/27
Ministerul Justiției

Suplimentarea programului „Consolidarea ANABI ca
premisă pentru eficientizarea sistemului național de
recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cu suma de
20.000 mii lei. Autor: Comisiile juridice ale celor două
Camere
ale
Parlamentului
și
Comisia
pentru

Stadiu

PROPUNERE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE

PROPUNERE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE
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Proiect de lege

Titlu / Descriere

Stadiu

constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării
hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului din cadrul
Senatului

Anexa 3/24/02,
Capitolul 84.01Transporturi,
Subcapitol 03Transport rutier,
Paragraf 01Drumuri și poduri

Anexa 3/24/02,
Capitolul 84.01Transporturi,
Subcapitol 03Transport rutier,
Paragraf 01Drumuri și poduri

Anexa 3/24/02,
Capitolul 84.01Transporturi,
Subcapitol 03Transport rutier,
Paragraf 01Drumuri și poduri

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru realizarea etapelor I si
II conform HG 907/2016 ( nota conceptuală, temă de
proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate
sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a
obiectivului de investitii ce vizeaza construirea drumului
expres Bacău – Focșani – Brăila – Galați – Giurgiulești.

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru realizarea etapelor I si
II conform HG 907/2016 ( nota conceptuală, temă de
proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate
sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a
obiectivului de investitii ce vizeaza construirea sectorului de
drum Focșani – Brăila – Giurgiulești a drumului expres
Bacău – Focșani – Brăila – Galați – Giurgiulești.

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru realizarea etapelor I si
II conform HG 907/2016 ( nota conceptuală, temă de
proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate
sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a
obiectivului de investitii ce vizeaza construirea drumului
expres Găești – Motivația:Investiția este necesară în scopul
creșterii conectivității rutiere la nivelul teritoriului
național/regional/zonal prin dezvoltarea unor infrastructuri
majore de transport – drum expres Găești – Ploiești – Buzău
- Brăila Optimizarea acestei conectări rutiere este necesară
pentru Se propune respingerea amendamentului, întrucât: Cheltuielile pentru studiile de fezabilitate se includ în cadrul
programelor de investiţii publice ale ordonatorilor principali
de credite în sumă globală în cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli de investiţii”, categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea Nr. crt. Text iniţial Amendamente propuse/Autori
Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 123 - Ploiești – Buzău – Brăila.

PROPUNERE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE

PROPUNERE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE

PROPUNERE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE
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Proiect de lege

Titlu / Descriere

Stadiu

Anexa 3/24/02,
Capitolul 84.01Transporturi,
Subcapitol 03Transport rutier,
Paragraf 01Drumuri și poduri

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru realizarea etapelor I si
II conform HG 907/2016 ( nota conceptuală, temă de
proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate
sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a
obiectivului de investitii ce vizeaza construirea sectorului de
drum Buzău – Brăila a drumului expres Găești – Ploiești –
Buzău – Brăila.

PROPUNERE
DE FINANȚARE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE

Anexa 3/24/02,
Capitolul 84.01Transporturi,
Subcapitol 03Transport rutier,
Paragraf 01Drumuri și poduri

Alocarea sumei de 200 mii lei pentru realizarea etapelor I si
II conform HG 907/2016 ( nota conceptuală, temă de
proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate
sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a
obiectivului de investitii ce vizeaza construirea unui drum
expres Galați - Brăila – Slobozia - autostrada A2 Sursa de
finanţare: Se diminuează bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 38,
”Programul Național de Dezvoltare Locală” cu suma de
200.000 mii lei.

Anexa 3/17/28
c.Cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor de
prefezabilitate,
fezabilitate si alte
studii

Alocarea sumei de 1000 mii lei pentru realizarea etapelor I si
II conform HG 907/2016 (nota conceptuală, temă de
proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate
sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a
două obiective de investiţii ce vizează crearea a două
penitenciare, construcţii noi sau transformarea/reabilitarea
unor obiective existente(care au o alta destinaţie în prezent),
cu o capacitate de aprox. 1500 de locuri fiecare.

Anexa 3/17/28 c.
Cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor de

Alocarea sumei de 1000 mii lei pentru realizarea etapelor I și
II conform HG 907/2016 (nota conceptuală, temă de
proiectare, studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate
sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) a

PROPUNERE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE

PROPUNERE
DE FINANȚARE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE

PROPUNERE
DE FINANȚARE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE
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Proiect de lege

prefezabilitate,
fezabilitate și alte
studii

Bugetul Min. Just.
Anexa 3/17/28 c.
Cheltuieli pt.
elaborarea studiilor
de prefezabilitate,
fezabilitate şi alte
studii

Titlu / Descriere

Stadiu

două obiective de investiţii ce vizează crearea a două
penitenciare, construcţii noi sau transformarea/ reabilitarea
unor obiective existente (care au o alta destinaţie în prezent),
cu o capacitate de aprox. 1500 de locuri fiecare.
Alocarea sumei de 700 mii lei pentru finalizarea etapei II şi
realizarea etapelor III si IV conform HG 907/2016 (studiu
de fezabilitate, proiect pentru autorizarea executării
lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie , pentru investiția
“Penitenciar 1000 locuri Berceni”, obiectiv al carui studiu de
prefezabilitate a fost avizat pozitiv.

PROPUNERE
DE FINANȚARE
RESPINSĂ DE
MAJORITATEA
PSD/ALDE

Interpelări și întrebări
Data

Destinatar

24.11.2017

Poliţia de
Frontieră
Română,
Bucureşti

22.11.2017

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Galaţi

Titlu

Date statistice referitoare la
numărul autoturismelor,
camioanelor şi autocarelor
care tranzitează frontiera de
stat cu Republica Moldova

Întrebări de ordin statistic
despre funcţionarea pieţei
muncii în municipiul Galaţi

Efecte vizate

Susținerea bugetării
drumurilor expres

În curs de rezolvare

8

Data

07.09.2017

31.07.2017

31.07.2017

Destinatar

Agenția Națională
de Integritate

Titlu

-Sesizarea situaţiei domnului
Florea Gică, candidat pentru
funcţia de primar al comunei
Matca din partea PSD şi ales
consilier local în anul 2016 şi
preşedinte al organizaţiei locale
PSD Matca. Persoana în cauză
nu declară un mare număr de
contracte cu bani publici
încheiate în anul 2015, pe
perioada în carea a fost
administrator al SC DAVIDE
CONSTRUCT SRL.

Casa Județeană
de Pensii Galați

-Furnizarea unor informaţii de
ordin statistic referitoare la
numărul de pensionari cu
domiciliul în municipiul Galaţi,
defalcat femei/ bărbaţi, nivele
de pensii pe grupe de venit,
numărul pensionarilor cu
domiciul după mediul de
rezidenţă ( urban mare, urban
mic şi rural ).

Casa Județeană
de Pensii Galați

- Solicitarea de explicaţii
privind numărul de angajaţi,
numărul de asiguraţi şi salariul
mediu brut pe judeţe, aferent
lunii ianuarie, conform
declaraţiilor D112. Lămuriri
pentru faptul că numărul de
asiguraţi scade la 94.677 în
decembrie pentru ca ulterior să
crească fără explicaţii la 120.751
în februarie.

Efecte vizate

Îndepărtarea din
funcțiile publice a
persoanelor cu
probleme de
integritate

Determinarea
situației reale/
Analiză finalizată

În curs de rezolvare
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Data

31.07.2017

Destinatar
Ministerul
Dezvoltării
Regionale,
Administrației
Publice și
Fondurilor
Europene
În atenția doamnei:
Sevil ShhaidehMinistru

31.07.2017

31.07.2017

Ministerul
Energiei:
În atenția domnului
Toma-Florin PetruMinistru

Ministerul
Sănătății:
În atenția domnului
Florian-BodogMinistru

Titlu

Studiu referitor la lista proiectelor
și a valorii lor estimate pentru care
municipiul Galati a solicitat
finanțare prin PNDL II

Studiu referitor la consumul casnic
de energie electrică înregistrat
lunar, în municipiul București și în
fiecare din județe, cu defalcare
urban/ rural, din perioada ianuarie
2015 – iulie 2017.

Studiu
privind
centralizarea
datelor referitoare la numărul
avorturilor și alte date statistice
despre situația femeilor care au
suferit avorturi efectuate în
cabinetele/
clinicile
medicale
private

Efecte vizate

Determinarea
diferenţelor dintre
solicitările
cetăţenilor faţă de
autorităţile locale şi
ale autorităţilor
locale faţă de cele
centrale

Răspunsul primit a
demonstrat ca
Ministerul Energiei
nu deţine şi nici nu
ştie cine deţine
aceste date.
Solicitarea a fost
redirecţionată.

În curs de rezolvare,
deşi termenele de
răspuns sunt depăşite
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Data

Destinatar

31.07.2017

Ministerul Muncii
și Justiției Sociale
În atenția doamnei
Lia Olguța
Vasilescu-Ministru

31.07.2017

Ministerul Muncii
și Justiției Sociale
În atenția doamnei
Lia Olguța
Vasilescu-Ministru

31.07.2017

Ministerul
Afacerilor Interne
În atenția doamnei
Carmen Daniela
Dan- Ministru

31-05-2017

Ministerul
Educaţiei Naţionale
în atenţia: domnului
Pavel Năstase Ministru

Titlu

Efecte vizate

Studiu
referitor
la
efectele
modificărilor aduse legii 76/ 2002,
modificări prevăzute în OUG 6/
18.01.2017 ART VII.

Determinarea
impactului real al
măsurilor luate de
guvernul PSD-ALDE.
S-a dovedit a fi mult
sub necesar.

Studiu
referitor
la
efectele
modificărilor aduse legii 76/ 2002,
modificări prevăzute în OUG 60/
2016 ART I

Determinarea
capacităţii guvernului
PSD-ALDE de a
aplica prevederi legale
aflate în vigoare. S-a
dovedit că nu e
capabil.

Evaluarea capacității sau/ și
interesului de întemeiere a familiei.

Situaţie a numărului locurilor cu
bursă şi cu scutire de taxe şcolare
oferite de statul român tinerilor de
origine română, pentru a urma
studiile în România.

Determinarea situației
reale, care s-a dovedit
a fi în curs de
înrăutăţire.

Fundamentarea și
centralizarea datelor
privind admiterea și
numărul de locuri
alocate pentru tinerii
de origine română în
învățământul liceal și
superior din România
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Data

30-05-2017

12-04-2017

10-04-2017

13-03-2017

Destinatar
Ministerul Sănătăţii
în atenţia: domnului
Florian Dorel
Bodog - Ministru

Ministerul
Transporturilor
în atenţia: domnului
Alexandru-Răzvan
Cuc - Ministru

Titlu

Efecte vizate

Gestionarea potenţialelor infestări
ale spaţiului verde cu populaţii de
căpuşe exofile.

Impunerea unei
proceduri coerente de
colaborare între
autoritățile sanitare și
cele ale adminstrației
publice locale.

Situaţia cu impact negativ generată
de condiţiile climatice nefavorabile,
care au condus şi pot conduce în
continuare
la
blocarea
şenaluluinavigabil pe Dunăre.

Obținerea de resurse
suplimentare pentru
( nave
multifuncționale )
pentru spargerea
podurilor de gheață.

Ministerul Muncii
şi Justiţiei Sociale
în atenţia: doamnei
Lia Olguţa
Vasilescu - Ministru

Informaţii necesare pentru
configurarea situaţiei persoanelor
şomere la nivelul jud. Galaţi.

Identificarea cauzelor
care duc la numărul
mult prea mare de
persoane aflate în
șomajul de lungă
durată în județul
Galați.

Ministerul
Transporturilor
în atenţia: domnului
Alexandru-Răzvan
Cuc - Ministru

Stadiul operaţional, tehnic şi
funcţional al Terminalului, plutitor
multifuncţional de pasageri aflat în
patrimoniului APDM Galaţi.

Urgentarea punerii în
funcțiune a
Terminalului plutitor
multifuncțional pentru
pasageri.

Luări de cuvânt
Data

Titlu

11.12.2017

1. Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul cadrelor de
informaţii (Pl-x 237/2017). (rămasă pentru votul final)

7.11.2017

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2017 pentru modificarea Legii nr.329/2003 privind
exercitarea profesiei de detectiv particular (PL-x 320/2017). (rămas
pentru votul final)

24.10.2017

3. Dezbaterea Propunerii legislative privind Garda Civilă şi realizarea
serviciului militar pe bază de voluntariat (Pl-x 253/2017). (rămasă
pentru votul final) pasajele relevante
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de
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Data

Titlu
securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al
Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor
clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017 (PL-x 305/2017).
(rămas pentru votul final)

25.09.2017

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind
cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la
Bucureşti, la 21 aprilie 2016 (PL-x 269/2017). (rămas pentru votul
final)

19.09.2017

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua
Partizanilor Anticomunişti (PL-x 231/2016). (rămas pentru votul final)

18.09.2017

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia
reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8
februarie 2017 (PL-x 252/2017). (rămas pentru votul final)

27-06-2017

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 4 august 2016
(PL-x 224/2017). (rămas pentru votul final)
8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 14
decembrie 2016 (PL-x 229/2017). (rămas pentru votul final)
9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de
Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea
în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012 (PL-x
217/2017). (rămas pentru votul final)
10. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea
Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române (Pl-x 176/2017). (rămasă pentru votul final)

12-06-2017

11. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru
modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016/2017). (rămasă pentru
votul final)

30-05-2017

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea unor acte normative
din domeniul apărării (PL-x 189/2017). (rămas pentru votul final)

25-04-2017

13. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea
Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului
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propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
(Pl-x 307/2015). (rămasă pentru votul final) .
14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre
militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944
- 31 decembrie 1961 (PL-x 372/2016). (rămas pentru votul final)

18-04-2017

15. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea
nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în
afara teritoriului statului român (PL-x 169/2017). (rămas pentru votul
final)

11-04-2017

16. Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (Pl-x 106/2017).
(rămasă pentru votul final)

21-03-2017

17. Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea pădurilor din
România (Pl-x 360/2015). (rămasă pentru votul final)
18. Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România (Pl-x
360/2015). (respinsă)

14- 03-2017

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea zilei de 27 martie Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională (PL-x
695/2015). (rămas pentru votul final)

07-03-2017

20. Dezbaterea Propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr.
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari (Pl-x 151/2016). (rămasă pentru votul final)

06-02-2017

21. Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017.
(L10/2017)

21-12-2016

22. Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către
deputaţi, în şedinţă solemnă.

Activități parlamentare şi din Comisii.

Titlu
-

20-21 noiembrie 2017
Alături de Copreședintele din partea Republicii Moldova, domnul deputat Gheorghe Mocanu,
am condus lucrările Comisiei comune pentru integrare europeană dintre cele două
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parlamente, la București, în perioada 20 – 21 noiembrie.

Această a VI-a Reuniune a CCIE, a fost realizată prin derularea a trei paneluri de lucru pe
temele prioritare ale cooperării bilaterale și semnarea, de către cei doi copreședinți ai CCIE, a
Declarației comune. La discuțiile din cadrul panelurilor au participat senatori și deputați
membri comisiilor de specialitate ale Parlamentului, membrii CCIE din Parlamentele
României și Republicii Moldova și reprezentanții ministerelor relevante pentru tematicile
aflate în dezbatere.

Astfel, panelul I a fost axat pe tematica economie, dezvoltare regională, energie, agricultură,
industrie și servicii. Panelul II a fost dedicat problematicii afacerilor europene, politicii
externe, securității și siguranței naționale, iar în cadrul panelului III au fost discutate aspecte
ale politicilor din domeniul culturii, educației, resurselor umane. A fost discutată cu
pragmatism situația implementarii proiectelor comune convenite în ultimii ani și au fost
identificate soluții pentru accelerarea punerii acestor acorduri în practică, fiind subliniată
necesitatea consolidării controlului parlamentar asupra acțiunilor celor două executive și a
unei mai bune informări a opiniei publice din Republica Moldova în ceea ce privește sprijinul
concret pe care România și Uniunea Europeană îl acordă acestei țări pentru modernizare și
îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor, precum și pentru a fi pregătită aderarea
Republicii Moldova la UE.

Declarația comună semnată reafirmă sprijinul activ și consistent al României pentru
continuarea de către Republica Moldova a parcursului său european. De asemenea, din
perspectiva apropiatului Summit de la Bruxelles al Parteneriatului Estic, parlamentarii
români au salutat rezultatele pozitive înregistrate de Republica Moldova în planul
consolidării instituțiilor și a bunei guvernanțe, evidențiind importanța cooperării depline cu
Uniunea Europeană pentru amplificarea dialogului politic consolidat, dezvoltarea unei
economii de piață libere și implementarea unei reforme instituționale în domeniul justiției. A
fost convenită organizarea, la nivelul celor două Parlamente, de acțiuni care să promoveze
spațiul educațional, cultural și social comun, în contextul valorilor democratice europene.
21 noiembrie 2017
În calitate de Copreședinte al Comisiei pentru integrare europeană dintre Parlamentul
României și Parlamentul Republicii Moldova, alături de colegii parlamentari moldoveni, de
Copreședintele comisiei, Gheorghe Mocanu, de Președintele Comisiei pentru securitate
națională, apărare și ordine publică, Roman Boțan și deputații Mihaela Spătaru, Alina Zotea,
Balan Ion, Igor Vremea, Răducan Marcel, am fost prezent la momentul istoric în care Camera
Deputaţilor a votat Legea pentru achiziţia sistemelor de apărare Patriot.

Adoptarea legii pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol",
componentă a programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare
(HSAM), a certificat faptul că România își consolidează poziția de pilon de securitate al
flancului estic al Europei și totodată își asumă ferm angajamentul pe termen lung în cadrul
parteneriatelor strategice și a rolului esențial pe care îl deține în structurile NATO.
-

19 noiembrie 2017
În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
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din Parlamentul României am participat la un seminar international organizat de către
Centrul european pentru studii de securitate Marshall Center, în localitatea germană
Garmisch-Partenkirchen. Alături de colegii din comisie am dezbătut aspecte strategice ce
privesc arhitectura de securitate, analiza evoluției NATO și rolul Uniuni Europene ca
implementator de politici de apărare comune.
-

9 noiembrie 2017
În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
din cadrul Camerei Deputaților am vizitat MFA Mizil, o companie românească, strategică
pentru țara noastră din punct de vedere al capacităților de producție și a specializării în
construcția mașinilor de luptă pentru infanterie precum și a derivatelor acestora.
Cu greu, în ultimii ani, nu numai că și-au conservat liniile tehnologice, dar le-au modernizat și
le-au adaptat la producția de repere industriale de înaltă precizie și complexitate.

Discutând despre rolul pe care această unitate și-l va asuma în realizarea planului de
înzestrarea Armatei Române, nu îmi pot exprima decât încrederea în capacitatea acestei
companii românești că va realiza toate cerințele internaționale de calitate pe care dotarea
forțelor armate ale țării noastre le va îndeplini.

Am discutat și despre sustenabilitatea dezvoltării din punct de vedere al instruirii resursei
umane calificate. Cu încredere și bucurie, am înțeles că managementul companiei se implică
concret în dezvoltarea învățământului dual profesional, că sprijină prin burse din ce în ce mai
mulți tineri elevi și pe care îi integrează în producția fabricii. I-am văzut pe aceștia, lângă
utilaje, sub îndrumarea directă a personalului specialist.
-

8 noiembrie 2017
În calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
am participat, la Ruse, la o întâlnire bilaterală cu omologii din Comisia pentru securitate
internă și ordine publică din Adunarea Națională a Republicii Bulgaria, condusă de
președintele Tsvetan Tsvetanov.

Au participat la dezbateri, alături de membrii Comisiei, inspectorul general al Inspectoratului
General pentru Imigrări, domnul comisar-șef de poliție Leonard Florin Medrega, și
reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, domnul comisar-șef de
poliție Laurenţiu-Cristian Cicu, director adjunct al Gărzii de Coastă și comisar de poliție Nicu
Raboj, împuternicit inspector șef al Inspectoratului teritorial al poliției de frontieră Giurgiu.
Principala temă de discuţie a fost migraţia ilegală, cu prezentarea situaţiei din ambele ţări,
atât de la frontiera cu Turcia şi Serbia cât şi de pe frontiera comună, cu evidenţierea
operaţiunillor desfăşurate sub egida Frontex.

În plus, în perspectiva preluării de către Bulgaria, în primul semestru al anului 2018, a
preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, partea bulgară a punctat prioritățile sale în
domeniul securității interne care privesc îmbunătățirea interoperabilității bazelor de date,
precum și optimizarea schimbului de informații între autoritățile naționale în vederea
eficientizării instrumentelor de combatere a terorismului, traficului ilegal și criminalității
organizate transfrontaliere.
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-

7 noiembrie 2017
Prin programul de asistenţă tehnică şi financiară pe care România o acordă Republicii
Moldova a mai fost finalizat un obiectiv, în raionul Străşeni. Este vorba despre încă o
instituţie de învăţământ preşcolar, din satul Zamcioji.

Am inaugurat această investiţie în calitate de Copreşedinte al Comisiei comune pentru
integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, din
pareta României, alături de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al
Republicii Moldova, domnul Vasile Bâtcă, Excelenţa Sa, Ambasadorul României în Republica
Moldova, domnul Daniel Ioniţă şi parlamentarii români, domnii senatori Ion Hadârcă şi Dan
Manoliu şi deputaţii Marius Budai, Eugen Tomac, Silviu Macovei şi Daniel Popescu.

La grădiniţa-creşă din Zamcioji vin zilnic aproape 70 de copii, între doi şi şapte ani. Nu este
doar o grădiniţă renovată şi dotată prin eforturile României. În acelaşi timp, este şi o
certificare în plus că reforma şi paşii spre integrare europeană a Republicii Moldova
continuă, prin atenţia dată viitorului ei. Ne dorim în continuare să sprijinim activ şi să fim
alături de Republica Moldova, să acordăm atenţie celor mici, să acordăm atenţie educaţiei şi
să privim cu aceeaşi încredere parcursul nostru european
-

3 noiembrie 2017
În calitate de Copreședinte din partea României a Comisiei Comune pentru Integrare
Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, am condus
delegația țării noastre în cadrul întrevederilor avute cu domnul Președinte al Parlamentului
Republicii Moldova și cu ai noștri colegi parlamentari ai țării vecine.

”Apreciem sprijinul Parlamentului și Guvernului României și tot ceea ce face România și la
bine, și la greu pentru cetățenii Republicii Moldova”, a declarat, la momentul respective,
domnul Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.
Importanța acestor cuvinte nu a fost doar o urmare firească a cooperării
interguvernamentale și interparlamentare ci și un consens comun pentru accelerarea
deschiderii unor abordări directe la nivel de comisii parlamentare între țările noastre.
Discuțiile între comisii au vizat considerente strategice și îmbunătățirea efectelor proiectelor
derulate în cooperare directă între cele două țări.

Am primit cu multă considerație mulțumirile colegilor noștri prin vocea domnului
Copreședinte Gheorghe Mocanu, pentru efortul mare al României ce vizează direct susținerea
parcursului european al Republicii Moldova.
Pe lângă evaluarea stadiului în care se află relațiile bilaterale din cadrul comisiilor noastre
am evaluat și aspectele funcționale si operaționale, precum și prioritățile următoarei întâlniri
de la București.

Alături de colegii deputați din Parlamentul Republicii Moldova , Gheorghe Mocanu, Alina
Zotea, Mihaela Spătaru, Roman Boțan și Valeriu Ghiletchi au fost Excelența Sa, Domnul
Ambasador Daniel Ionita și parlamentarii români, domnii senatori Ion Hadârcă și Dan
Manoliu, si deputații Budai Marius, Eugen Tomac, Silviu Macovei și Daniel Popescu
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-

30 octombrie 2017
În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
a Camerei Deputaților, împreună cu alți colegi, am fost onorat să mă întâlnesc cu delegația de
parlamentari ai Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din
Parlamentul Republicii Moldova, condusă de dl. Roman Boțan, președintele Comisiei, dl.
Eugen Carpov, vicepreședintele Comisiei și dl. Eugeniu Nichiforciuc, secretarul Comisiei și cu
Excelența Sa dl. Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova în România.
Atât la întâlnirea parlamentară, cât și la cea cu Ministrul Apărării Naționale, dl. Mihai Fifor,
am reiterat sprijinul ferm pentru menținerea stabilității interne a Republicii Moldova precum
și parteneriatul continuu pentru colaborarea bilaterală în domeniul apărării şi cooperarea în
cadrul parcursului european şi integrării în structurile NATO.

-

27 octombrie 2017
Am fost participant, în calitate de vicepreședinte al Comisiei de Apărare a Camerei
Deputaților, la o întâlnire cu omologi parlamentari din Israel, membri ai Comisiei de politică
externă și apărare din Knesset, condusă de președintele Avi Dichter.
Cooperarea internațională, mai ales în actualul mediu de securitate, rămâne o prioritate
pentru statele responsabile, iar România și Israelul continuă să își dezvolte bunele relații mai
ales în domeniul securității și apărării, cu progrese continue în instruirea comună și în
interoperabilitate.

Împreună cu relația economică dintre România și Israel, pentru a cărei dezvoltare va
continua identificarea cât mai multor oportunități de dinamizare, cooperarea pe linia
învățământului militar și preocuparea profundă comuna pentru evoluția de securitate în
regiunea Mării Negre au constituit puncte importante ale întâlnirii cu omologii din Israel, cel
mai important partener strategic al României în Orientul Mijlociu.
-

-

6-9 octombrie 2017
În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare din cadrul Camerei Deputaților am
participat la întrevederile cu președintele Comisiei pentru apărare din Estonia, domnul
președinte Hannes Hanso, și cu Excelența Sa domnul Ants Frosch, ambasadorul Republicii
Estone la București.
6 octombrie 2017
Am luat parte la inaugurarea unei instituții educaționale ( grădinița din satul Budești, de lângă
Chișinău, în Republica Moldova ), în calitate de președinte al Comisiei pentru integrare
europeană dintre parlamentul României și Parlamentul Rep. Moldova, alături de Excelența Sa
domnul Ambasador Daniel Ioniță, de primarul interimar al Municipiului Chișinău, Nistor
Grozavu, împreună cu directorul executiv al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, Mircea
Eşanu, și cu doamna primar al satului Budeşti, Nina Costiuc.
Obiectivul de investiții a fost finalizat cu sprijinul tehnic și financiar al României pentru
Republica Moldova. Prin renovarea acestei clădiri, peste 200 de copii și tot atâtea familii,
beneficiază prin efortul statului român de servicii sociale și educaționale mult îmbunătățite.
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Cu această ocazie, am transmis mesajul Parlamentului Român și reafirmarea spriinul politic și
economic al României, ca principal partener al Republicii Moldova, în procesul de reformă al
statului pentru integrarea în Uniunea Europeană.
-

-

29 septembrie 2017
În calitate de parlamentar și vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, am
avut onoarea să particip la ceremonia militară și religioasă de reînhumare a 345 de ostași
români, căzuți pe front în timpul bătăliei de la Stalingrad. România a participat cu o delegaţie
oficială comună a reprezentanţilor principalelor instituţii ale statului – Administraţia
Prezidenţială, prin consilierul de stat Constantin Dudu Ionescu, Parlamentul României, prin
senatorul Titus Corlăţean şi subsemnatul, Ministerul Apărării Naţionale, prin secretarul
general Codrin Munteanu şi Ministerului Afacerilor Externe , prin directorul Cornel Ionescu şi
alţi reprezentanţi de la Secretariatul General al Guvernului, MapN-ONCE, MAE. De asemenea
au participat mai mulţi ataşaţi militari ai ambasadelor la Moscova ale Germaniei, Statelor
Unite, Franţei, Marii Britanii, Spaniei, Norvegiei, Finlandei şi Poloniei.
19 septembrie 2017
În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională,
împreună cu colegii din Comisia pentru afaceri europene ale Parlamentului României, am
participat la întrevederea cu domnul Julian King, Comisarul European pentru Uniunea de
Securitate.

Prioritățile asumate și întărite prin luările de poziție ale reprezentanților Comisiei Europene
au vizat colaborări și priorități curente ale României și ale partenerilor săi: lupta împotriva
terorismului și a criminalității transfrontaliere, implementarea legislației adoptate recent în
acest domeniu, lupta împotriva radicalizării și protejarea spațiilor publice, precum și
interoperabilitatea și schimbul de date între autoritățile naționale și agențiile europene.
Discuțiile au evidențiat clar recunoașterea României ca pilon de securitate european și al
Alianței cu performante în lupta împotriva terorismului și a radicalizării, partener și inițiator
la activitățile de prevenire și combatere a terorismului în Europa.
-

15 septembrie 2017
Am participat, în calitate de preşedinte al Comisiei comune pentru integrare europeană
dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, însoțit de colegii
deputaţi Marius Budăi şi Daniel Popescu, la inaugurarea grădiniţei "Ghiocel" din satul Târnova,
raionul Edineţ.
Statul român a acordat 26 de milioane de euro cu care, în ultimii ani, au fost finanţate dotări și
lucrări de renovare în peste 800 de grădiniţe şi creşe din Republica Moldova.

Târnova este comună cu foarte mulți copii, unde a fost pus pe primul loc educaţia acestora. Am
fost onorat să fiu la Târnova şi să duc celor de peste Prut un mesaj de bună credinţă din partea
României şi încurajări pentru ceea ce va urma în viitor. Avem toate motivele să continuăm şi
să intensificam sprijinul acordat Republicii Moldova, pentru ca integrarea europeană la care
avem acces în România trebuie să aibă aceleaşi efecte şi în Moldova, cât mai curând.
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13 septembrie 2017
În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională, alături de președintele comisiei și alți colegi, am primit vizita domnului Damir
KRSTIČEVIĆ viceprim-ministru și ministru al apărării al Republicii Croația.

-

Cu ocazia acestei întrevederi au fost dezbătute aspecte privind cooperarea militară bilaterală
în format NATO și UE, precum și în cadrul inițiativelor regionale, cele două state având
priorități convergente și viziuni similare asupra agendei internaționale.
-

-

-

-

1 septembrie 2017
În calitate de deputat și vicepreședinte al Comisiei de apărare, ordine publică și
siguranță națională a Camerei Deputaților, am avut onoarea de a reprezenta România, în
Republica Slovacă împreună cu președintele comisiei, domnul Dorel Căprar, la aniversarea a
73 de ani de la începerea Insurecţiei Naţionale Slovace. În țara prietenă, ziua de 29 august
este sărbătoare națională, ziua în care, în 1944, slovacii au lansat insurecția armată împotriva
trupelor germane care le ocupau țara. Am fost onoraţi de prezenţa la întâlniri și la
manifestațiile naționale a preşedintelui Republicii Slovace, Andrej Kiska, a premierului,
ministrului apărării și a președintelui Comisiei de apărare din Parlamentul Slovac, Anton
Hrnko.
Președinte al delegației parlamentare a României în cadrul întâlnirilor bilaterale dintre cele
două Comisii pentru integrare europeană din cadrul parlamentelor României și Republicii
Moldova, Chișinău -august 2017

Delegat și reprezentant al României în cadrul întâlnirilor privind ”Cooperarea în domeniul
securității și migrației” organizate de Centrul European pentru Studii de Securitate „George
C. Marshall” de la Garmisch Partenkirchen.
Participant în calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională la programul bilateral de întâlniri și dezbateri cu omologii parlamentari
din cadrul SEJM-ului din Polonia.

Participant în calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională la întrevederea cu E.S. François Saint-Paul, ambasadorului Franţei la
Bucureşti, şi cu domnul colonel Christophe Midan, ataşat militar, privind posibilele influenţe
asupra securităţii statelor membre ale evenimentelor politice de pe scena europeană.
Participant în calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru apărare, ordine publică și
siguranță naționalăpentru exercitarea atribuțiilor de control parlamentar la întâlniri și vizite
tematice cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Transmisiuni
Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Participant și membru fondator al grupului interparlamentar al Camerei Deputaților și
Senatului -“Prietenii Unirii”, în actuala legislatură
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Moțiuni
Data

04-10-2017

26-09-2017

05-09-2017

Titlu

"PSD dăunează grav sănătății"
Inițiatori: Deputați din grupurile parlamentare PNL, USR și PMP.
Rezultat: - http://www.cdep.ro/motiuni/2017/1510.pdf
Infrastructura de transport a României sub domnia intereselor PSD:
deziluzie, demagogie și descurajare
Inițiatori: Deputați din grupurile parlamentare PNL și USR.
Rezultat: Respinsă
http://www.cdep.ro/motiuni/2017/1509.pdf
“PSD- stăpânul justiției!? Chiar așa!?”
Inițiatori: Deputați din grupurile parlamentare PNL și USR.

Rezultat: Respinsă

http://www.cdep.ro/motiuni/2017/1508.pdf

"Când Sănătatea va fi fost o prioritate"
Inițiatori:
13-06-2017

Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară și Grupul parlamentar al
Uniunii Salvați România.
http://www.cdep.ro/motiuni/2017/1516.pdf
"Guvernul Grindeanu - Guvernul Sfidării Naționale. NU LEGALIZAȚI
FURTUL ÎN ROMÂNIA!"
http://www.cdep.ro/motiuni/2017/1505.pdf

01-02-2017

Inițiatori: Senatori şi deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale
Partidului Naţional Liberal și ale Uniunii Salvați România din Camera
Deputaților și Senat.
Rezultat:Respinsă
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Activitatea în circumscripție
Data

Titlu

Deputat USR, Bogdan Rodeanu: „NU VOR DRUM EXPRESS nici spre
Drajna şi nici spre Tecuci. Niciun parlamentar gălăţean care susţine
guvernul PSD-ALDE nu a depus vreun amendament pentru drumurile
expres care să conecteze Galaţiul şi spre Nord şi spre autostradă”

14.12.2017

„Chiar dacă amendamentele noastre pentru finanţarea documentaţiei necesare
construirii drumurilor expres au trecut astăzi de prima etapă, fiind însuşite de
Comisia de Transporturi, la Comisia de Buget Finanţe au fost
respinse.Pregătisem susţinerea acestor amendamente inclusiv cu graficele care
arătau creşterea dramatică a traficului auto spre şi dinspre frontieră, cu cifre pe
care le-am cerut şi primit de la Poliţia de Frontieră. Adică n-am mers acolo să
spunem doar că suntem de la Galaţi şi vrem şi noi un drum express, n-am mers
cu poveşti de pe wikipedia.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-nu-vor-drum-express-nicispre-drajna-si-nici-spre-tecuci-niciun-parlamentar-galatean-care-sustineguvernul-psd-alde-nu-a-depus-vreun-amendament-pentru-drumurile-expres/

Bogdan Rodeanu, deputat USR: „Galațiul și Brăila au mai pierdut azi o
luptă”

12.12.2017

„De ce? Pentru că NU mai e BUGETUL României. E bugetul LOR, al PSD-ului,
iar Guvernul e într-adevăr casa lor de avocatură.Am depus 4 amendamente pe
transporturi. Ele vizau primele etape de realizare a investițiilor pentru drumurile
expres Bacău – Focșani – Brăila – Galați – Giurgiulești si Găești – Ploiești –
Buzău – Brăila, documentații și studii.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galatiul-si-braila-au-maipierdut-azi-o-lupta/

11.12.2017

Bogdan Rodeanu, deputat USR: Județul Galați: 126.414 asigurați** și
142.771 pensionari *
Cifrele sunt seci și foarte dureroase acum. În viitor, ținând cont de trendul
crescător, au puterea să îngenuncheze orice economie: la 30 iunie 2017, numărul
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Titlu

pensionarilor cu domiciliul în județul Galați era de 142.771, din care
*în municipiul Galați = 84.146 pensionari ( 56% femei )
*în municipiul Tecuci = 6.269 pensionari ( 58% femei )
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-judetul-galati-126-414asigurati-si-142-771-pensionari/

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Cu PSD-ul nu trebuie să
luptăm doar în Bucureşti, în Parlament, ci şi în ţară, în oraşe şi comune.
Chiar dacă suntem singurii care o facem.”

8.12.2017

Am început cu Matca. Şi nu ne-am oprit. La solicitarea organelor de
cercetare penală am transmis datele pe care le deţinem şi pe care le-am
obținut din surse publice despre modificarea structurii acţionariatului SC
Davide Construct Matca SRL, societate comercială menţionată în declaraţia
de avere a candidatului PSD la primăria Matca, judeţul Galaţi, preşedinte al
organizaţiei PSD Matca.
USR Galaţi a sesizat Agenţia Naţională de Integritate cu privire la faptul că
dl Florea Gică, candidat PSD la primăria Matca în anul 2016 nu a menţionat
în declaraţia de interese un număr de contracte cu primăriile Cudalbi,
Suceveni şi Poiana.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-cu-psd-ul-nutrebuie-sa-luptam-doar-bucuresti-parlament-ci-si-tara-orase-si-comunechiar-daca-suntem-singurii-care-o-facem/

Deputat USR Galaţi, Bogdan Rodeanu: „Iarăşi scade consumul de apă
potabilă. Al 11-lea an consecutiv.”

13.11.2017

Unul dintre efectele depopulării Galaţiului este scăderea consumului la utilităţi.
Astăzi vom vorbi despre apa potabilă, un indicator care devine important în
Galaţi şi pentru că, prin închiderea termoficării, apa caldă nu mai poate fi
furnizată printr-o reţea distinctă; producerea de apă caldă înseamnă un boiler (
sau o centrală de apartament ) care foloseşte acum reţeaua de apă potabilă.Am
adresat Apă Canal mai multe întrebări de ordin statistic despre evoluţia
consumului de apă potabilă în municipiul Galaţi. Din păcate, cifrele primite
întăresc ideea că depopularea oraşului, îmbătrânirea populaţiei rămase şi, nu în
ultimul rând, sărăcia, reprezintă problema generală a cărei rezolvare devine,
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odată cu trecerea timpului, aproape imposibilă.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-iarasi-scade-consumulde-apa-potabila-al-11-lea-an-consecutiv/

29.10.2017

Care sunt atribuțiile și rolurile consilierului local?
Este o întrebare la care o sa aflăm raspunsurile împreună, sâmbătă, 4
noiembrie, începând cu ora 10 la sediul USR Galați. Ne va fi instructor și
trainer Florin Grigorescu, Consilier General USR în cadrul Primăriei
Muncipiului București. Pentru că ne dorim o viață mai bună și un oraș
eficient, este o oportunitate de a învăța și de a vedea care sunt regulile
instituționale și mecanismul prin care inițiativele cetațenești devin hotarâri
ale consiliului local. La această întâlnire, locurile fiind limitate, pentru a
participa vă rugăm să completați formularul și până joi, 2 noiembrie, veți fi
contactați pentru a vi se confirma și posibilitatea participării.
http://usr-galati.ro/care-sunt-atributiile-si-rolurile-consilierului-local/

Bogdan Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională: „Cooperarea internațională rămâne o
prioritate pentru statele responsabile, iar România și Israelul continuă
să își dezvolte bunele relații mai ales în domeniul securității și apărării”

27.10.2017

„Săptamâna trecută am avut oportunitatea de a participa, în calitate de
vicepreședinte al Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților, la o întâlnire
cu omologi parlamentari din Israel, membri ai Comisiei de politică externă
și apărare din Knesset, condusă de președintele Avi Dichter.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentruaparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationalaramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-israelulco/

17.10.2017

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Șomerii din Galați au cele mai
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mari indemnizații din țară. Dar asta nu este o veste bună.”
Caţi bani primesc, în medie, şomerii? Galaţi: 763 de lei, Brăila: 466 de lei,
Timişoara: 497 de lei. În luna iulie 2017, şomerii aflaţi în plată în municipiul
Galaţi au încasat, în medie, cei mai mulţi bani din ţară ( nu socotim
Bucureştiul şi Ilfovul ). Nu este o laudă. Dimpotrivă.
Numărul de lei primiţi ca indemnizaţie de somaj ( şi doar 420 de persoane
au beneficiat de aşa ceva, dintr-un total de 2.689 de şomeri inregistraţi în
municipiul Galaţi în iulie; cuvântul cheie este înregistraţi ) este un indicator
cât se poate de brutal al situaţiei economice. Vă prezentăm harta cu
indemnizaţiile de şomaj din reşedinţele de judeţ din România, din luna iulie.
Datele lunii iulie sunt importante pentru că este luna cu cea mai mare
creştere a activităţii în orice domeniu, de la construcţii la agricultură şi, în
acelaşi timp, absolvenţii de liceu încă nu au intrat în plată pentru suma de
250 de lei pe care au dreptul să o primească dacă se înscriu în şomaj.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-somerii-din-galatiau-cele-mai-mari-indemnizatii-din-tara-dar-asta-nu-este-o-veste-buna/

Bogdan Rodeanu, preşedinte al Comisiei comune pentru integrare
europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii
Moldova: „Încă un obiectiv a fost finalizat cu sprijinul tehnic și
financiar al României pentru Republica Moldovaʺ

10.10.2017

„Încă un obiectiv a fost finalizat cu sprijinul tehnic și financiar al României
pentru Republica Moldova.Este vorba de o instituție preșcolară, este vorba
de o grădiniță din satul Budești.Prin renovarea acestei clădiri, peste 200 de
copii și tot atâtea familii, beneficiază prin efortul statului român de servicii
sociale și educaționale mult îmbunătățite.Am avut onoarea de a participa la
acest eveniment alături de Excelența Sa domnul Ambasador Daniel Ioniță,
de primarul interimar al Municipiului Chișinău, Nistor Grozavu, împreună
cu directorul executiv al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, Mircea
Eşanu, și de doamna primar al satului Budeşti, Nina Costiuc.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comunepentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentulrepublicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic/
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Bogdan Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare din cadrul
Camerei Deputaților: „Existența unei cooperări instituționale este
firească și bazată pe viziuni comune în ceea ce privește parteneriatul
strategic cu Statele Unite ale Americii și asumările statutului de
membru NATO și UE.”

10.10.2017

„În marja celei de-a 63-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO
găzduită de România, am participat, în calitate de vicepreședinte al Comisiei
pentru Apărare din cadrul Camerei Deputaților, la întrevederile cu
președintele Comisiei pentru aparare din Estonia, domnul președinte Hannes
Hanso, și cu Excelența Sa domnul Ants Frosch, ambasadorul Republicii
Estone la București.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentruaparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperariinstitutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-ceea-ce-privestepartene/

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Am identificat 3 comune care,
în luna iulie 2017, nu aveau niciun şomer.”

8.10.2017

Şi alte 7 care aveau câte unul singur.Nu intraţi în panică, niciuna nu este în
judeţul Galaţi şi nu toate sunt comune foarte mici şi izolate.Este vorba
despre: comuna Bătrâna, judeţul Hunedoara, 125 locuitori, 0 şomeri la 31
iulie 2017, ( este cea mai mică comună din România şi acolo problemele
grave sunt cu totul altele ), comuna Brebu Nou, judeţul Caraş Severin, 298
locuitori, 0 şomeri la 31 iulie 2017 ( destul de multe pensiuni lângă Barajul
Trei Ape, lânga Parcul Naţional Semenic şi foarte aproape, 2 kilometri, de
Gărâna, cunoscută pentru Festivalul de Jazz ) şi Comuna Glodeanu Siliştea,
judeţul Buzău, 3.703 locuitori, 0 şomeri la 31 iulie 2017.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-am-indentificat-3comune-care-in-luna-iulie-2017-nu-aveau-niciun-somer/
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Fără a minimiza cu nimic gravitatea problemelor generate de migrația
externă a tinerilor pentru un trai mai bun, principala problemă a
României devine migrația internă a vârstnicilor, pentru un trai mai
ieftin

8.10.2017

Când au început dezbaterile despre situația actuală și viitoare a sistemului de
pensii, dezbateri determinate de anunțurile privind „naționalizarea”
Pilonului II de pensii am constatat că acestea s-au axat cu precădere pe
perspectiva directă a relației beneficiari <=> contributori, în cifre absolute,
fără a ține cont de contextul demografic în toată complexitatea sa iar
fenomenul migrației a fost abordat strict pe relația intern – extern.Că ne
așteaptă, de fapt se manifestă încă de acum câțiva ani, colapsul sistemului de
pensii este clar.
http://usr-galati.ro/fara-minimiza-cu-nimic-gravitatea-problemelorgenerate-de-migratia-externa-tinerilor-pentru-un-trai-mai-bunprincipala-problema-romaniei-devine-migratia-interna-varstnicilorpentru-un-trai-m/
Deputat USR Galați, Bogdan Rodeanu: „În cazul în care consilierii
județeni nu știu, să îi informăm”
USR Galați pune la dispoziția plenului CJ harta cu numărul șomerilor. Cu
roșu, sunt comunele unde numărul șomerilor a crescut ( surprinzător, în
Ivești creșterea e mai mare decât în Galați; o posibilă explicație ar fi că la
Ivești este primar fostul vicepreședinte PSD al CJ, domnul Hamza ).

28.09.2017

Ce trebuie să înțeleagă membrii CJ Galați e că diferența la nivel județean, de
+208 șomeri ÎN PLUS în luna iulie 2017 față de luna iulie 2016, când s-au
apucat dumnealor de, probabil, treabă, este calculată. De fapt, în primele 12
luni ale mandatului dumnealor, în 32 de localități numărul de șomeri a
scăzut cu -648 ( și nu, nu toți s-au angajat, o parte au ieșit la pensie ), în
două localități ( Șendreni și Nămoloasa ), numărul șomerilor a rămas
constant iar în 31 de localități A CRESCUT cu +856 de persoane.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-cazul-careconsilierii-judeteni-nu-stiu-sa-ii-informam/

25.09.2017

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Niciun consilier local ( 0, zero )
şi niciun consilier județean ( 0, zero ) nu a pronunţat nici măcar o dată
cuvintele şomaj sau şomer”
Aţi crede că subiectul îi preocupă pe consilierii locali. Fals! Nu, şomajul în
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Galaţi nu reprezintă o problemă pentru niciun consilier local şi pentru niciun
consilier judeţean de la niciun partid.
În municipiul Galaţi sunt 2.689 de şomeri. Ca număr, locul 2 (!!!) pe ţară,
după Bucureşti.
În județul Galați erau înregistrați în luna iulie 2017 un număr de 19.168 de
șomeri. Ca număr, doar judeţul Dolj ne depăşeşte.
Din iulie 2016, 62 de consilieri locali şi judeţeni s-au întâlnit în 40 de
şedinţe de consiliu. 23 de şedinte ale Consiliului local al municipiului Galaţi
şi 17 şedinţe ale Consiliului judeţean ).
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-niciun-consilier-local-0zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-pronuntat-nici-macar-o-datacuvintele-somaj-sau-somer/

Bogdan Rodeanu, deputat USR: „În iulie, sub conducerea PSD şi
ALDE, Galaţiul a avut mai mulţi şomeri decât judeţele Cluj, Timiş,
Tulcea, Caraş Severin şi Ilfov la un loc”
Galaţiul, Maramureşul, Gorjul, Sălajul şi Ilfovul sunt singurele judeţe din
ţară în care numărul şomerilor a crescut în ultimul an. În luna iulie 2016,
imediat după alegerile locale, numărul gălăţenilor şomeri, indemnizaţi şi
neindemnizaţi din judeţul Galaţi era de 18.960. În luna iulie 2017, numărul
gălăţenilor de pe lista şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi a ajuns la
19.168.
22.09.2017

Ceva nu e în regulă. În Suceava, Prahova, Teleorman ( !! ), Dolj, etc.,
numărul şomerilor scade cu mii de persoane în fiecare judeţ numai la Galaţi
creşte. PSD şi ALDE conduc şi judeţul Teleorman, nu doar Galaţiul.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-iulie-sub-conducereapsd-si-alde-galatiul-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timistulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/

19.09.2017

Bogdan Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională: „Comisarul european și-a exprimat
opinia că Schengen ar fi mai puternic și toate țările ar avea de câștigat
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dacă România ar fi parte din acest spațiu”
„Alături de colegii din Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională, precum și cele pentru afaceri europene ale Parlamentului
României, am participat la întrevederea cu domnul Julian King, Comisarul
European pentru Uniunea de Securitate. Prioritățile asumate și întărite prin
luările de poziție ale reprezentanților Comisiei Europene au vizat colaborări
și priorități curente ale României și ale partenerilor săi: lupta împotriva
terorismului și a criminalității transfrontaliere, implementarea legislației
adoptate recent în acest domeniu, lupta împotriva radicalizării și protejarea
spațiilor publice, precum și interoperabilitatea și schimbul de date între
autoritățile naționale și agențiile europene.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentruaparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-comisarul-european-siexprimat-opinia-ca-schengen-ar-fi-mai-puternic-si-toate-tarile-ar-aveade-cas/

Bogdan Rodeanu, preşedinte al Comisiei comune pentru integrare
europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii
Moldova: „Avem toate motivele să continuăm şi să intensificăm
sprijinul acordat Republicii Moldova”

16.09.2017

„Ieri am participat, în calitate de preşedinte al Comisiei comune pentru
integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii
Moldova, însoțit de colegii deputaţi Marius Budăi şi Daniel Popescu, la
inaugurarea grădiniţei „Ghiocel” din satul Târnova, raionul Edineţ.Statul
român a acordat 26 de milioane de euro cu care, în ultimii ani, au fost
finanţate dotări și lucrări de renovare în peste 800 de grădiniţe şi creşe din
Republica Moldova.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comunepentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentulrepublicii-moldova-avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificamsprijinul/

15.09.2017

Bogdan Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare:
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„Cooperarea dintre România și Croația în cadrul NATO și UE rămâne
un element fundamental al asigurării stabilității în Balcani”
Cu onoare, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine
publică și siguranță națională, alături de președintele comisiei și alți colegi,
am primit vizita domnului Damir KRSTIČEVIĆ viceprim-ministru și
ministru al apărării al Republicii Croația, miercuri, 13 septembrie.Cu ocazia
acestei întrevederi au fost dezbătute aspecte privind cooperarea militară
bilaterală în format NATO și UE, precum și în cadrul inițiativelor regionale,
cele două state având priorități convergente și viziuni similare asupra
agendei internaționale.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentruaparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-cadrul-nato-si-ue-ramaneun-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-balcani/

USR Galați: „Sârma, soluția administrației locale pentru siguranța
cetățeanului”
Primăria Municipiului Galați a reușit să răspundă sesizării noastre și cu
fapta, nu doar în scris.
Este vorba despre sesizarea privind indicatoarele de circulație de pe stâlpii
montați pe strada Traian, proaspăt modernizată. Au luat indicatorul montat
prea jos și l-au mutat pe stâlpul de lângă, la o înălțime rezonabilă.
12.09.2017

Numai că au făcut treaba românește: au legat indicatorul cu o sârmă.
Evident că dacă bate vântul mai tare legătura va fi slăbită dar bine că e,
totuși, sârmă și n-au folosit cealaltă metodă tradițională, cu ciorapul Adesgo.
http://usr-galati.ro/usr-galati-sarma-solutia-administratiei-locale-pentrusiguranta-cetateanului/

8.09.2017

Deputat USR Bogdan Rodeanu „Integritatea roșie a intereselor PSD din
Matca și Cudalbi trebuie verificată”
Am transmis către Agenția Națională de Integritate o sesizare privind pe dl
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Florea Gică, președinte al PSD Matca, întemeiată pe faptul că din declarația
de interese depusă anul trecut lipsesc un număr important de contracte cu
bani publici obținute de către firma SC Davide Construct SRL cu mai multe
primării din județ, conduse de primari PSD.
Îi asigur pe gălățeni că vom continua verificarea afacerilor cu bani publici
derulate de firmele care aparțin politicienilor din județ.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-integritatea-rosie-aintereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-trebuie-verificata/

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Dacă problema nu ar fi atât de
gravă, am putea chiar să râdem de ministrul ALDE, Toma Petcu.”

7.09.2017

În data de 22 august am întrebat Ministerul Energiei care a fost consumul
casnic de energie electrică înregistrat lunar, în municipiul București și în
fiecare județ, cu defalcare urban/ rural, în perioada ianuarie 2015 – iulie
2017.Aceste informații sunt foarte importante în contextul în care încercăm
să configurăm a) migrația din urban către rural și b) calitatea vieții în mediul
rural. ( un consum mai mare de energie electrică înseamnă că locuitorii din
mediul rural au și aparatură electrocasnică funcțională ) iar perioada ne
indică trendurile celor două fenomene
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-daca-problema-nuar-fi-atat-de-grava-putea-chiar-sa-radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/

6.09.2017

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: ʺPentru o cacialma politică NU
ai voie să folosești moralul militarilor și al familiilor lorʺ
”Singura resursă indiscutabilă a Armatei Române este calitatea resursei
umane. Pregătirea profesională și patriotismul militarilor români au
recunoaștere națională, prin încrederea acordată în toate sondajele de
opinie, și în teatrele de operațiuni de către toți partenerii strategici din
alianțe. Guvernul lui Liviu Dragnea a atentat la moralul militarilor și la
credibilitatea Armatei Române. De situația aceasta beneficiază în primul
rând conducerea coruptă a PSD.
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http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-%ca%bapentru-ocacialma-politica-nu-ai-voie-sa-folosesti-moralul-militarilor-si-alfamiliilor-lor%ca%ba/

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galaţi: „Frăţia roşie a contractelor cu
bani publici din mediul rural nu mai poate fi trecută cu vederea”

4.09.2017

Înainte de orice, aducem aminte că la alegerile parlamentare din iarna
trecută, USR Galați a primit în secțiile de votare din comunele Cudalbi și
Matca 140 de voturi la Camera Deputaților și 160 de voturi la Senat.
Această investigație și consecințele ei sunt un semnal pentru alegătorii
noștri: nu uităm deloc motivele pentru care au mers la vot.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-fratia-rosiecontractelor-cu-bani-publici-din-mediul-rural-nu-mai-poate-fi-trecuta-cuvederea/

Deputat USR Bogdan Rodeanu: „29 august, ziua Insurecției Naționale
Slovace, ziua comemorării celor peste 10.000 de soldați români care șiau dat viața pentru eliberarea acestei țări”

1.09.2017

„Am avut onoarea de a reprezenta România în Republica Slovacă împreună
cu președintele Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională a
Camerei Deputaților, Dorel Căprar, la aniversarea a 73 de ani de la
începerea Insurecţiei Naţionale Slovace.În țara prietenă, ziua de 29 august
este sărbătoare națională, ziua în care slovacii au lansat insurecția armată
împotriva trupelor germane care le ocupau țara. Luptele au continuat până în
1945, când Slovacia a fost eliberată și cu sprijinul Armatei Române.
http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-29-august-ziua-insurectieinationale-slovace-ziua-comemorarii-celor-peste-10-000-de-soldatiromani-care-si-au-dat-viata-pentru-eliberarea-acestei-tari/

29.08.2017

Deputat USR Bogdan Rodeanu: „Continuăm presiunea pentru
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transparență în administrația publică locală.”
Săptămâna trecută am transmis către toate primariile din județul Galați o
solicitare prin care ceream să ne pună la dispoziție rapoartele de activitate
ale primarilor, viceprimarilor și consilierilor locali. Toți primarii, toți
viceprimarii și toți consilierii locali.A trecut mai bine de un an de la
alegerile locale și consider că acest demers contribuie la îndreptarea
autorităților locale pe drumul transparenței.În plus, dorim să vedem dacă
există aleși în comune care sunt mai vrednici decât aleșii județeni, pentru că
președintele, vicepreședinții și peste 20 de membri ai Consiliului județean
Galați încă nu și-au publicat rapoartele de activitate pentru ultimul an.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-continuam-presiuneapentru-transparenta-administratia-publica-locala/

Răspuns pozitiv al Primăriei, față de solicitarea USR Galați: Vom avea
trecere de pietoni, în dreptul Stării Civile

25.08.2017

În urma sesizării făcute de către Uniunea Salvați România- Filiala Galați, în
legătură cu lipsa unei treceri de pietoni la intersecția străzii Traian cu Serei,
în zona aferentă Oficiului de Stare Civilă, reprezentanții primăriei au
transmis următoarele: ʺReferitor: adresa nr. 82750/03.08.2017, înregistrată
la Registratura Generală a Municipiului Galaţi, prin care se solicită
amplasarea unei treceri pentru pietoni la intersecţia străzii Traian cu strada
Serei, în zona aferentă Oficiului de Stare Civilă, vă comunicăm că
solicitarea dumneavoastră a fost inclusă în programul de lucrări a Serviciului
Construcţii Dezvoltări şi întreţinere Străzi din cadrul Primăriei municipiului
Gataţi, urmând a fi soluţionată în perioada septembrie – octombrie 2017.ʺ
http://usr-galati.ro/raspuns-pozitiv-al-primariei-fata-de-solicitarea-usrgalati-vom-avea-trecere-de-pietoni-dreptul-starii-civile/

Deputat USR Bogdan Rodeanu: „#NuȚine pentru că #REZIST”
24.08.2017

Contravaloare D.T. – control politic total al justiției. Independență zero. Nu
am uitat că la începutul anului Guvernul PSD Dragnea 1 ne-a mai trimis o
„Notă de Plată”. În dreptul lui „Dacă Ține” a trecut OUG 13. N-a Ținut. Au
fost 600.000 de reclamații într-o singură zi. Acum cred ca vor fi UN
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MILION. E cald afară.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-nutine-pentru-ca-rezist/

Deputat USR, Bogdan Rodeanu: „Susținem consolidarea competențelor
Jandarmeriei Române în ceea ce privește controlul materialului lemnos
și constatarea faptelor de natură penală și contravențională la regimul
silvic”

22.08.2017

În cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională am
dezbătut și discutat proiectul de lege ce vizează organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române.La discuția tehnică asupra cadrului și a stategiei de
aplicare a acesteia au participat Ministrul Afacerilor Interne, doamna
Carmen Dan, Inspectorul General al Jandarmeriei Române, domnul
Gheorghe Cocoș, doamna procuror Irina Kuglay din partea Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și secretari de stat din partea
Ministerului Justiției și ai MAI.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-sustinem-consolidareacompetentelor-jandarmeriei-romane-ceea-ce-priveste-controlulmaterialului-lemnos-si-constatarea-faptelor-de-natura-penala-sicontraventio/

La Consiliul Județean se practică raportul de activitate fără conținut

16.08.2017

Săptămâna trecută, cei doi parlamentari USR Galați și-au prezentat în fața
presei locale rapoartele de activitate pentru sesiunea parlamentară de la
începutul acestui an.
Materialele pot fi accesate AICI pentru raportul deputatului Bogdan
Rodeanu și AICI pentru raportul senatorului George Dircă.
E timpul să vedem, prin comparație, ce au făcut și ceilalți aleși ai
gălățenilor.
Discutăm astăzi despre consilierii județeni și municipali. Principala întrebare
este dacă aceștia au sau nu au publicate rapoarte de activitate.
Situația este următoarea:
Din cei 35 de consilieri județeni, 22 de aleși ( 62% ) au împlinit an de la
validarea mandatelor, dar nu au publicate rapoartele de activitate.
http://usr-galati.ro/la-consiliul-judetean-se-practica-raportul-de-activitate-
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fara-continut/

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Propunem ca interzicerea
cumulului pensie – salariu să fie extinsă și la nivelul contractelor de
mandat, nu doar a contractelor de muncă.”
Ceea ce îi enervează pe români este nu doar principiul ci și sumele în
discutie. Când aduni din pensie și din salariu sume fabuloase în comparație
cu ceilalți cetățeni, este normal că lucrul asta să genereze reacții.
Problema nu e doar în armată, justiție sau servicii.

11.08.2017

Vă dăm exemplul unui gălățean, pensionat anul trecut. La sfârșitul lunii
noiembrie a împlinit 60 de ani și a primit, conform declarației de avere, o
pensie de 5.600 de lei.
La asta adăugăm un venit de 18.768 lei ca administrator neexecutiv la
Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA, 57.436 lei ca
director general la Asociația Națională a Constructorilor de Nave din
România și încă 118.748 lei ca director general la Apă Canal, unde are
contract de mandat.
Este vorba de dl. Gelu Stan. În total, 200.000 de lei.
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-propunem-cainterzicerea-cumulului-pensie-salariu-sa-fie-extinsa-si-la-nivelulcontractelor-de-mandat-nu-doar-contractelor-de-munca/

Monumentul nepăsării: Obeliscul de Galați

10.08.2017

Acum contează mai puțin dacă proprietarul chiar vrea să scape de casă ca să
vânda terenul. Contează mai puțin dacă mai există un proprietar. Contează
mai puțin că, în Galați, cărămizi de o sută de ani se volatilizează. Contează
mai puțin că acum patru ani, pentru cladirea furată de vis-à-vis s-au
mobilizat nu doar infractorii, s-o fure ci și presa, societatea civilă și un
număr oarecare de instituții care voiau ca primăria să o protejeze.Astea au
contat ieri și vor mai fi importante, poate, mâine.

35

Data

Titlu

http://usr-galati.ro/monumentul-nepasarii-obeliscul-de-galati/

USR Galați: Pentru a te căsători trebuie să încalci legea

4.08.2017

Acest lucru este aproape obligatoriu pentru gălățenii care doresc să spună
DA în sediul Stării Civile de pe strada Traian, dar și pentru cei care de voie
sau de nevoie ajung cu mașinile pe partea cealaltă a străzii Traian, în primul
rând pentru că nu sunt suficiente locuri de parcare în perimetrul Stării
Civile.De ce? Pentru că nu există nicio trecere de pietoni în zona aceasta,
care să permită o traversare regulamentară a străzii Traian.
http://usr-galati.ro/usr-galati-pentru-te-casatori-trebuie-sa-incalci-legea/

USR Galați: Nu poți să dai colțul la PSD și nici la noua Primărie… pe
trotuar!

4.08.2017

Uniunea Salvați România- Filiala Galați a sesizat Primăria Galați asupra
faptului că tronsonul de trotuar din intersecția străzii Domnească cu strada
Eroilor, respectiv de lângă clădirea sediului Partidului Social Democrat nu
poate fi utilizat de pietoni sau de persoanele cu dizabilități în condiții de
siguranță și confort optime.
http://usr-galati.ro/usr-galati-nu-poti-sa-dai-coltul-la-psd-si-nici-la-nouaprimarie-pe-trotuar/
USR Galați: Pe strada Traian a fost depășit planul la stâlpi

3.08.2017

Încă o problemă care face din reabilitarea străzii Traian. Am demarat
solicitările de rigoare către Primăria Municipiului Galați, așteptând de la
această instituție rezolvarea problemei semnalate.
http://usr-galati.ro/usr-galati-pe-strada-traian-fost-depasit-planul-lastalpi/

3.08.2017

Deputat USR Galați, Bogdan Rodeanu: „O problemă de siguranță
națională pentru România este modificarea haotică și intempensivă a
legislației privind regimul pensiilor speciale anunțată de guvernul PSDALDE”
Modificarea haotică și intempensivă a legislației privind regimul pensiilor
speciale anunțată de guvernul PSD-ALDE generează o problemă de
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siguranță națională pentru România.Sunt sute și mii de cereri de pensionare
anticipată la nivelul MAI și MAPN, cereri care certifică un exod pe toate
palierele de competență din cadrul acestor instituții. Numai la nivelui
Ministerului Afacerilor Interne, în ultima săptămână s-au înregistrat aproape
700 de cereri de pensionare, în timp ce de la începutul anului, solicitările din
alcelași sens au fost înaintate în total de aproximativ 3200 de angajați.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-o-problema-desiguranta-nationala-pentru-romania-este-modificarea-haotica-siintempensiva-legislatiei-privind-regimul-pensiilor-speciale-anuntata-deguvernul-psd/

Deputat USR Galați, Bogdan Rodeanu: ʺRomânia rămâne principalul
partener, loial şi ferm, în procesul de integrare, susţinând logistic şi
financiar proiecte importante pentru Republica Moldovaʺ

1.08.2017

La sfârșitul lunii iulie, în calitate de deputat USR Galați, Bogdan Ionel
Rodeanu a condus delegația parlamentară a României în cadrul unor întâlniri
dintre membrii celor două Comisii pentru integrare europeană din cadrul
parlamentelor României și Republicii Moldova.Discuţiile purtate au vizat
amplificarea şi consolidarea relaţiilor politice, economice, ştiinţifice şi
culturale dintre România şi Republica Moldova şi accelerarea procesului de
reformă în vederea integrării Republicii Moldova printr-un set de măsuri
concrete.
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-%CA%BAromania-ramane-principalul-partener-loial-si-ferm-procesul-de-integraresustinand-logistic-si-financiar-proiecte-importante-pentru-republicamoldova/

27-03-2017

Deschidere cabinet parlamentar:
Galaţi, Str. Traian nr. 95, bl. A-5A, parter, jud. Galaţi, Cod Poștal 800003, tel.:
0336.117.744, mail: contact@usr-galati.ro
-Audiențe- 01.03.2017-3.07.2017: nr.total- 25
Introducerea unui sistem de facilitare și anunțare a intervalelor de timp dedicate
audiențelor pentru cetățeni printr-un sistem de programări online:http://usrgalati.ro/audiente/
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I. Proiect local de evaluare și transparentizare a administrației publice
locale:
1. Studiu USR: Galațiul este un județ defavorizat (și) informatic:

http://usr-galati.ro/studiu-usr-galatiul-este-un-judet-defavorizat-si-informatic/

Ianuarieseptembrie
2017

„Parlamentarii USR Galați Bogdan Rodeanu și George Dircă demarează un
proces de transparentizare a activității administrației locale.”
Derularea acestui proiect a însemnat o evaluare a site-urilor tuturor
comunelor din județele Galați și Brăila, cu constatarea conținutului total depășit.
Apoi, ca urmare a solicitarilor transmise către toate primăriile din județ, am
obținut 8.414 fisiere, reprezentând Hotărârile de Consiliu Local ( împreuna cu
rapoartele de specialitate și expunerile de motive ) Dispoziții de primar și
Procese Verbale ale ședințelor de Consiliu Local din care, până acum, am
sistematizat și verificat 64%.
Ca prim set de concluzii preliminare, s-au desprins mai multe căi de urmat:
pe de o parte, continuarea investigației asupra cheltuirii fondurilor europene
alocate pentru informatizare și implementarea programelor de e-guvernare în
județul Galați și în țară.
Pe de altă parte, impunerea, prin modificarea legislației actuale, a obligației ca
autoritățile locale fie să dețina și opereze un site pentru fiecare UAT care să
cuprindă, constant și continuu informații updatate, fie să își conjuge eforturile și
să opereze, împreună, un portal județean care să preia sarcina comunicării
publice pentru fiecare UAT în parte.
Nu în ultimul rind, obligarea, prin lege, a aleșilor locali de a-și publica CV-urile,
detaliu pe care legislația actuala nu îl prevede.
În acest moment, examinăm și posibilitatea de a oferi primăriilor din județ și
celor două universități din municipiu oportunitatea de a colabora, pe termen
lung, pentru a își aduce la zi arhivarea electronică a documentelor de interes
public, în primul rând.
Pe parcursul procedurii de obținere a documentelor de interes public am depășit
numeroase obstacole ridicate de primarii de comune care, indiferent de culoarea
politică, au încercat să se opună furnizării informațiilor de interes public pe care
le-am solicitat.
Însă atunci când am confruntat afirmațiile dumnealor, cum că nu dețin
echipamente cu achizițiile derulate de primăriile respective, din care reieșea clar
ce aparatură au achiziționat, acest impediment a fost depășit.
2. Bogdan Rodeanu, deputat USR: „Pentru ce a cheltuit CJ Galați,

condus de Nicolae Bacalbașa, 19,6 milioane?”

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-pentru-ce-cheltuit-cj-galaticondus-de-nicolae-bacalbasa-196-milioane/
“Primaria Piscu invocă probleme de logistică.”
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3. Deputat USR Galați, Bogdan Rodeanu: Cum verifici dacă un primar

pesedist te minte „frumos”:
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-cum-verifici-daca-unprimar-pesedist-te-minte-frumos/
“Primăria Rădești nu pune la dispoziție informațiile solicitate privind hotărârile
de consiliu.”
II. Evaluarea decizională și impactul modalităților Consiliului Local de a
lua decizii în ceea ce privește sistemul centralizat de termoficare al
municipiului Galați
Cealaltă direcție de acțiune a fost situația termoficării din municipiul Galați, una
deosebit de complicată. Inițial, actuala administrație a municipiului a decis, ca
urmare a votului consilierilor locali, să închidă sistemul de termoficare.
Și în temeiul documentării pe care, în mod constant, am pus-o la dispoziția
opiniei publice și a autorităților locale, și prin care am demonstrat că intenția
administrației locale a fost nefundamentată corect iar membrii Consiliului Local
au luat decizia inițială de închidere a termoficării fără o analiză temeinică a
situației de fapt, conducerea administrației locale a revenit asupra deciziei de
închidere a sistemului de termoficare, care ar fi afectat în mod direct zeci de mii
de familii.
Conform declarațiilor publice făcute de decidenții din administrație și sistemul
de termoficare, în acest moment sunt în derulare procedurile juridice necesare
pentru repornirea, la iarnă, a sistemului public de termoficare în municipiul
Galați.
1. Deputat USR, Bogdan Rodeanu: „Campionii ignoranței din
Consiliul Local al municipiului Galați”
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-campionii-ignorantei-dinconsiliul-local-al-municipiului-galati/
Prin această decizie, Galațiul se desparte definitiv de principiul UE al eficienței
energetice. Pentru UE ( și chiar pentru Rusia ), eficiența energetică înseamnă a
consuma gazele naturale pentru a produce nu doar energie termică, ci și energie
electrică. Asta înseamnă cogenerare. Este cel mai important argument împotriva
centralelor de apartament: nu produc și energie electrică.
Pentru Consiliul Local al Municipiului Galați, eficiența ține de numărul de voturi
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adus de cheltuirea bugetului.
Pentru gălățenii sărăciți, eficiența înseamnă cât mai puțini lei plătiți pentru
încălzire. Dacă se poate, deloc. Din păcate, această situație a fost permisă și prea
mulți sunt în situația în care, prin neplată, au acumulat datorii uriașe.
2. Deputat USR, Bogdan Rodeanu: „Prima obligație a aleșilor rămâne
documentarea. Astfel, se previne habarnismul.”
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-prima-obligatie-a-alesilorramane-documentarea-astfel-se-previne-habarnismul/
USR Galați pune însă la dispoziția comunității o resursă de documentare, în
contrast cu activitatea curentă a membrilor Consiliului Local.
Pe baza unor astfel de date pot specialiștii să facă calcule pentru a estima
creșterea consumului și suportabilitatea rețelelor dacă în 10.000 sau 15.000 de
apartamente se va monta câte un sistem de încălzire electric, o opțiune foarte
probabilă deoarece se încadrează, în versiuni minimale, în cei 3.000 de lei
alocați.
3. Deputat Bogdan
termoficarea!“

Rodeanu:

“Au

închis

și

ochii,

nu

doar

http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-au-inchis-si-ochii-nu-doartermoficarea/
Am văzut, siderat, de două ori, înregistrarea ședinței în care Consiliul Local a
aprobat închiderea sistemului de termoficare. Nici la respectiva ședință și nici în
spațiul public nu au fost date ( ceea ce înseamnă că nu au fost cerute ) informații
importante privind impactul “unor măsuri legate de sistemul centralizat de
alimentare cu energie termică“. Așa că am solicitat atât furnizorului de gaze
naturale cât și celui de electricitate unele din aceste informații, care devin
importante atunci când lipsesc.

4. Deputat USR Galați, Bogdan Rodeanu: Pe 9 ianuarie 2017,
consumul de gaze naturale a fost de 103,58% din capacitatea
maximă de intrare în rețeaua Galațiului
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-pe-9-ianuarie-2017consumul-de-gaze-naturale-a-fost-de-10358-din-capacitatea-maxima-de-intrarein-reteaua-galatiului/
Răspunsul Distrigaz Sud Rețele conține informații despre capacitatea maximă la
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intrarea în sistemul de distribuție a gazelor naturale al municipiului Galați (
723,6 mii mc/zi ), despre vârful de consum al gazelor naturale în municipiul
Galați în iarna trecută ( 749,526 mii mc, înregistrat luni, 9 ianuarie 2017, la o
temperatură de -11 grade Celsius ), precum și despre numărul de consumatori de
gaze naturale ( 82.954 din care 72.460 cu locul de consum în blocuri de locuințe
)
III. “…… este logic că Statul Român, inclusiv ministerul de Finanțe, are
obligația să pregătească nave multifuncționale, de putere mare și pescaj
mic, care să poată gestiona un scenariu de Dunăre înghețată și scăzută,
cum am avut iarna care tocmai s-a încheiat.
Asta ar ajuta nu doar câteva echipaje care nu vor mai rămâne să înghețe
în nave blocate pe Dunăre, nu doar câți armatori mai avem nu neapărat să
câștige dar să nu mai piardă ci și economia naționala, despre care
ministrul Viorel Ștefan, în sfârșit, a depus marturie că depinde de munca
marinarilor de pe Dunăre.”
1. Deputat USR Galați, Bogdan Rodeanu: „Iarna PSD a dat investițiile
pe copcă”
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-iarna-psd-a-datinvestitiile-pe-copca/
“Statul Român, inclusiv ministerul de Finanțe, are obligația să pregătească nave
multifuncționale, de putere mare și pescaj mic, care să poată gestiona un
scenariu de Dunăre înghețată și scăzută, cum am avut iarna care tocmai s-a
încheiat.”
1. Guvernul PSD se laudă cu ce nu va face iarna viitoare
http://usr-galati.ro/guvernul-psd-se-lauda-cu-ce-nu-va-face-iarna-viitoare/
“Iarna trecută, armatorii români și autoritățile statului s-au văzut în
imposibilitatea de a asigura navigația în amonte de Brăila.”
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