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Introducere
 Acest raport a plecat de la atât de evidenta nevoie a cetățenilor de a fi informați cu privire la activitatea concretă a 
reprezentanților politici desemnați să ia decizii în numele lor. Astfel, raportul de monitorizare își propune să facă cunoscute, 
în rândul cetățenilor municipiului și județului Bacău, activitatea și rezultatele reprezentanților politici din Consiliul Local, Con-
siliul Județean și Parlament. Principalul obiectiv urmărit în analiza noastră a fost facilitarea accesului cetățenilor băcăuani 
la informațiile relevante despre activitatea desfășurată în mod concret de aleșii băcăuani. De asemenea, făcând cunoscute 
activitățile și rezultatele lor, considerăm că demersul nostru poate duce la creșterea gradului de responsabilitate al reprez-
entanților politici băcăuani în relația cu cetățenii pe care îi reprezintă. Raportul se poate constitui într-o oglindă atât pentru 
toţi politicienii care se pregătesc să candideze pentru un nou mandat în Parlament, Consiliul Local sau Consiliul Județean, 
cât și pentru cei nou intrați în politică, iar analiza oferită de noi le oferă posibilitatea aleșilor de a vedea cum este percepută 
activitatea lor de către societatea civilă locală.

 Suntem conștienți de faptul că datele statistice au anumite limitări, însă considerăm că toţi cetăţenii trebuie să bene-
ficieze de minime informații măsurabile cu privire la aleși. În plus, întrucât demersurilor noastre de a avea acces la informații 
care ne-ar fi sprijinit mai mult în dezvoltarea informațiilor calitative nu au fost susținute suficient de autorități sau politicieni, 
sperăm ca aleșii înșiși, în măsura în care consideră că au avut o activitate bogată, să pună la dispoziția cetățenilor informații 
mai relevante. 

 Credem cu tărie că, pentru a avea o comunitate locală dezvoltată, cetățenii județului Bacău trebuie să aibă la dis-
poziție informații relevante despre activitatea celor pe care i-au ales astfel încât, atunci când se prezintă la vot, să poată 
decide în cunoștință de cauză. 

 Demersul nostru pune Bacăul pe hartă alături de alte județe sau orașe ale țării care au inițiat analize similare, pre-
cum cele din Iași, Timișoara, Cluj sau cele dezvoltate la nivel național de Institutul pentru Politici Publice sau OpenPolitics. 
Romanian Youth Movement for Democracy, prin proiectul Cetățeni Activi pentru Bacău și a website-ului www.bacaulactiv.ro, 
face un prim pas important pentru dezvoltarea unui simț critic al comunității băcăune, și pentru a contribui la transformarea 
băcăuanilor din cetățeni pasivi și neinteresați de spectrul politic, în unii informați și conștienți de activitatea prestată de 
reprezentanții lor din conducerea urbei.

Marian Dămoc
Președinte Romanian Youth Movement for Democracy
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Metodologie
 Perioada de desfășurare a monitorizării activității aleșilor băcăuani cuprinde întregul mandat curent, între iunie 2012 
și decembrie 2014, pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Bacău, respectiv decembrie 2012 – decembrie 2014, pentru 
parlamentarii aleși în circumscripțiile județene. Raportul este construit în trei părți separate, pentru aleșii din Consiliul Local, 
Consiliul Județean și reprezentanții județului Bacău în Parlamentul României. 

 Metodologia de monitorizare a consilierilor locali și județeni
 Întrucât, pentru a cuantifica și exprima cât mai exact activitatea fiecărui reprezentant politic din Consiliul Local 
și Consiliul Județean nu am putut găsi niciun model/ghid de monitorizare în literatura de specialitate românească și nici 
rapoarte de activitate detaliate din alte regiuni ale țării, am dezvoltat o metodologie proprie menită să ofere o imagine cât 
mai cuprinzătoare referitoare la realizările aleșilor. Procedura a implicat analiza detaliată a minutelor/proceselor verbale 
încheiate în urma ședințelor ordinare și extraodinare, ultima ședință luată în calcul fiind cea de pe 27 noiembrie 2014, în ca-
zul Consiliului Local, respectiv 6 noiembrie 2014 în cazul Consiliului Județean. Indicatorii utilizați pentru descrierea activității 
consilierilor locali și județeni au fost următorii:
- Rapoartele anuale de activitate publicate pe site-ul primăriei și al Consiliului Județean Bacău;
- Proiectele 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;
- 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. 
Neexistând o centralizare anterioară legătă de intervențiile fiecărui consilier, procedura noastră a implicat numărarea efec-
tivă a fiecărei intervenții a consilierilor. O precizare importantă este însă aceea că am exclus din numărătoarea noastră 
acele intervenții care aparțin primarului/președintelui CJ, a viceprimarilor/vicepreședinților de CJ, a președinților de ședință, 
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;
- Numărul 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.
- Prezenţa. Pentru a determina prezența fiecărui consilier la ședințele ordinare și extraordinare au fost analizate 
toate minutele/procesele verbale ale ședintețelor CL și CJ Bacău, fiind urmărite acele paragrafe în care erau anunțați con-
silierii prezenți și absenți. Prezența a fost calculată pentru fiecare consilier în parte, în funcție de numărul de ședințe la care 
a participat începând cu data validării acestuia în funcție.

 Începând cu luna mai a anului 2014, membrii echipei de proiect au luat parte la toate ședințele ordinare și extraor-
dinare din cele două consilii. Astfel, am putut analiza în mod direct cele discutate și analiza îndeaproape activitatea consilier-
ilor. În plus, pentru a oferi posibilitea aleșilor locali și județeni de a comunica cetățenilor băcăuani informații relevante despre 
propria activitate, am transmis în atenția lor, prin intermediul emailului, o solicitare în care le ceream să ne trimită răspunsuri 
care să conțină informații relevate referitoare la:
• Numărul, titlul și descrierea inițiativelor/proiectelor pe care le-au propus în cadrul insituției în care reprezintă cetățenii 
băcăuani, precum și stadiul acestora (aprobate/neaprobate, în curs de analiză);
• Numărul și descrierea amendamentelor/observațiilor făcute asupra inițiativelor/proiectelor propuse de alți aleși;
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• Informații despre întâlnirile pe care le-au organizat cu cetățenii pe care îi reprezintă (data, locul, numărul de participanți, 
subiectele discutate);
• Alte informații pe care le consideră de interes pentru cetățenii băcăuani.
La mesajul nostru au răspuns doar patru dintre cei 60 de consilieri locali și județeni, răspunsurile acestora putând fi analizate 
în paginile ce urmează. 

 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 paginile de internet ale celor două Camere ale Parlamentului României (www.cdep.ro şi www.
senat.ro). Ultima accesare a informaţiilor de pe site-urile oficiale ale celor două Camere s-a făcut în data de 5 decembrie 
2014. 
 În vederea redactării raportului de monitorizare privind parlamentarii aleși în județul Bacău au fost analizate şi pre-
lucrate statistic informaţii referitoare la toţi deputaţii şi senatorii, prin prisma: 
- prezenţei la vot a fiecărui parlamentar în plen, în perioada decembrie 2012 – decembrie 2014; 
- analizării iniţiativelor depuse în perioada monitorizată dar şi a eficienţei acestora (numărul de inițiative ajunse legi); 
- numărului interpelărilor şi întrebărilor adresate de către parlamentarii de Bacău Guvernului sau altor autorităţii publice;
- tipologiei luărilor de cuvânt, a declaraţiilor politice. 

 Datele utilizate în analiză au caracter oficial, acestea consituind singura posibiltate de a urmări în mod obiectiv acti-
vitea deputaților și a senatorilor. Pentru a aduce în fața cetățenilor băcăuani un raport cât mai util, echipa de experți a anal-
izat 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, întânirile cu cetățenii și datele acestora de contact, informații solicitate și transmise de 
parlamentarii băcăuani în atenția noastră.
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 Consiliul Local Bacău este constituit din 23 de consilieri, 12 din partea Partidului Național Liberal, patru ai Uniunii 
Naționale pentru Progresul Romaniei, trei din partea Partidului Democrat Liberal, doi din partea Partidului Social Democrat, 
un consiler al Partidului Poporului-Dan Diaconescu și unul independent. Funțiile de conducere sunt deținute în prezent de 
Vasile Tescaru, Vasile viceprimar cu atribuții de primar, Radu Ababei și Iulian Stoican, viceprimari.

 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, consil-
ierii Cristinel Manolache, Ghiorghi 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. Cornel Jitariu, ales din partea PP-DD, a de-
venit între timp consilier independent.

  În cele 64 de ședințe ordinare și extraordinare analizate în raportul nostru, 
nivelul mediu al prezenței consilierilor locali a fost de 86%. Cei mai prezenți consil-
ieri au fost cei ai PNL,  participând, în medie, la 95% din ședințe. Aceștia au fost 
urmați de consilierii PP-DD (92%) și UNPR (90%), în timp ce cei mai absenți au 
fost aleșii PSD (83%) ȘI PDL (73%). Doar patru consilieri au participat la toate 
ședințele pe durata mandatului lor (Radu Ababei, Ilie Bîrzu, Laurențiu Novac și 
Dragoș Luchian, cel din urmă încheindu-și mandatul după 12 ședințe). Cei mai 

puțin prezenți au fost consilierii locali Drăgușanu Vasile (PDL), Tescaru Vasile (PNL), ambii cu un procent de prezență de 
84%, Lazăr Florin (PDL), cu 77% prezență, și Florea Irina Daniela (PSD), cu o prezență pe durata mandatului său de 69%.

Proiecte de hotărâre depuse 
 Din totalul celor 397 de proiecte de hotărâre propuse în
 mandatul curent analizate în prezentul raport, doar 42 (10,5%) au 
fost inițiate de consilierii locali, restul aparținând primarului sau 
viceprimarilor. Un număr de 11 consilieri au semnat ca inițiatori 
cel puțin un proiect de hotărâre, cei mai activi fiind consilierii Ilie 
Bîrzu și Nechita Neculai cu câte 9 proiecte, George Bogatu 
(5 proiecte), Cosma Elena (4 proiecte) și Stanciu Ștefan (3 proiecte).

   În ceea ce privește numărul mediu de luări de cuvânt ale consilierilor 
locali în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare, numărul mediu de intervenții 
ale unui ales a fost de 28. Cei mai activi în privința acestor intervenții au fost cei 
trei consilieri locali ai UNPR (aleși din partea PER), aceștia având o medie de 92 
de luări de cuvât. Adică 1,4 luări de cuvânt pe ședință. Consilierii PDL au înregis-
trat o medie de 44 de intervenții (0.6 luări de cuvânt pe ședință), iar cei ai PP-DD 
un număr de 11.  Cei 12 consilieri ai PNL au avu to medie de 12 luări de cuvânt, 
în timp ce social-democrații au avut cele mai puține intervenții, doar 6.

Consiliul Local
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  Cei mai implicați în discuțiile din cadrul ședințelor din plenul Con-
siliului Local au fost reprezentații UNPR (ex. PER) Manolache Cristinel 
și Ștefan Daniel Dragoș, aceștia însumând 35% din totalul celor 761 de 
luări de cuvânt. Cei doi au fost urmați de Vasile Drăgușanu (PDL) cu 68 
de luări de cuvânt (9% din total), Bîrzu Ilie (53 / 7% din total) și Năstase 
Maria Raluca (PDL), cu 38 luări de cuvânt (5% din total). Ținând cont de 
aceste cifre, constatăm că primii cinci consilieri locali au intervenit în 

timpul discuțiilor asupra proiectelor de hotărâre de interes local în 56% din totalul luărilor de cuvânt.

 La polul opus se află cei care nu au luat cuvânt niciodată, cu ex-
cepția acelor intervenții în care au avut calitatea de președinte de șed-
ință sau situațiile în care au prezentat raportul comisiei din care fac par-
te.  Astfel, consilierii locali Adam Isabela, Cojocaru Viorel, Enășel Maria, 
Florea Irina, Jitariu Corneliu și Popa Laurențiu nu au avut nici o inter-
venție și nu și-au exprimat un punct de vedere asupra unui proiect de 
hotărâre dezbătut în plen.

 Profilul unui consier local. Analizând datele generale privind acti-
vitatea consilierilor locali ai municipiului Bacău, constatăm că aceștia au 
depus, în medie, aproape două proiecte de hotărâre și au înregistrat o 
prezență de 91% la ședințele ordinare și extraordinare. Aceștia au luat, 
în medie, cuvântul în plen de 28 de ori în 5,7 ședințe. Doar 35% dintre 
consilierii locali și-au depus raportul de activitate pe anul 2013, în timp 
ce pe anul 2012 nici unul nu a făcut acest lucru.

 Activitatea în comisiile de specialitate și întâlnirile cu cetățenii. În luna decembrie a anului 2014 am solicitat consil-
ierilor locali să ne transmită un raport privind activitatea realizată în anul 2014, incluzând descrierea inițiativelor/proiectelor 
pe care le-au propus, amendamentelor/observațiilor făcute asupra proiectelor de hotărâre, informații despre întâlnirile pe 
care le-au organizat cu cetățenii, precum și alte informații pe care le consideră de interes pentru cetățenii băcăuani.
• Comisia nr. 1 -  Comisia pentru activități economico-financiare, buget, investiții
• Comisia nr. 2 – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură
• Comisia nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică
• Comisia nr. 4 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 
protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică:
• Comisia nr. 5 – Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenești.
 
 La demersul nostru au răspus doar trei consilieri, Ilie Bîrzu (PNL), Daniel Ștefan (UNPR) și Radu Ababei(PNL).
Potrivit răspunsului trimis de consilierul Ilie Bîrzu, acesta a susținut în anul 2014 o serie de proiecte, printre care reabilitarea 
la Calea Moinești, reabilitarea străzii Mioriței, reabilitarea străzilor IL Caragiale și Milcov sau programul de burse locale pent-
ru elevi. Consilierul a mai afirmat că, în calitate de președinte al Comisiei nr.1 pentru activități economico-financiare, buget și 
investiții, susținând rapoartele de avizare ale comisiei.  Printre proiectele de hotărâre depuse de consilierul local se numără
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Proiectul de hotărâre privind alipirea unor suprafețe de teren aflate în Bacău, Bulevardul Unirii nr. 4, Proiect de hotărâre 
privind desemnare viceprimarului Tescaru Vasile să preia atribuțiile de Primar la municipiului sau Proiectul de hotărâre priv-
ind majorarea capitalului social la SC Sport Club SA.  Consilierul a organizat în anul 2014 un număr de 21 de întâlniri cu 
cetățenii în toate cartierele din municipiul Bacău, pentru a prelua problemele cu care se confruntă aceștia și rezolvarea lor 
în măsura competențelor prevăzute de lege. Aceste întâlniri s-au desfășurat în perioada aprilie-octombrie și au avut loc în 
unitățile de învățământ. La aceste întâlniri au participat peste 600 de cetățeni care au avut, printre altele, următoarele cer-
inte: Reabilitarea termică a blocurilor, modernizarea străzilor și trotuarelor, iluminat public, realizarea de parcări ecologice, 
realizarea de parcări ecologice, amenajarea de spații verzi sau rezolvarea problemei câinilor comunitari.
 
 Cel de-al doilea consilier care a răspuns invitației noastre, Ștefan Daniel Dragoș, ne-a transmis că, în anul 2014, a 
încercat să introducă pe agenda publică publică subiecte precum renunțarea la scumpirea apei potabile în Bacau,deoarece  
nu se justifica raportul preț-calitate, formarea rețelei școlare pe orizontală, idee promovată în Comisia de specialitate însă 
nesusținută, amenajarea tuturor spațiilor de colectare a gunoiului menajer, prin îngrădirea cu un gard a pubelelor pentru a 
evita răspândirea resturilor menajere de către câini și oamenii străzii, îmbunătățirea colectării selective a gunoiului menajer 
sau trecerea urgentă a toaletelor construite în Parcurile Nord, Cancicov și Trandafirilor în administrarea Serviciului public de 
salubritate și nu închirierea lor către terți.

 În ceea ce privește întâlnirile cu cetățenii, consilierul afirmă că a avut diverse întâlniri cu cetățenii în urma cărora a 
aflat că aceștia își îmbunătățirea salubrității, deszăpezirii, rezolvarea problemei câinilor vagabonzi, asfaltarea și amenajarea 
spațiilor dintre blocuri, parcări.Tot in acest an, consilierul a susținut demersul locuitorilor din cartierul Aviatori, care au dorit 
refacerea șarpantelor la blocurile vechi, cu bani din bugetul Primăriei, întrucât aceștia au venituri modeste și nu pot suporta 
costurile.
 În cazul celui de-al treilea consilier care a răspuns cererii noastre, Radu Ababei, am primit situația privind proiectele 
de hotărâre inițiate și intervențiile sale în ședințele Consiliului Local. Astfel, potrivit propriului raport de activitate, viceprimarul 
Radu Ababei a inițiat 31 de proiecte de hotărâre. Printre proiectele inițiate de acesta se regăsesc Proiectul de Hotărâre priv-
ind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, Proiect de hotărâre privind modificarea 
HCL 151 din 11.08.2014, prin care s-a aprobat depunerea cererii de finanțare pentru proiectul ”Structurile de economie 
socială generatoare de plus valoare în cadrul strategiilor de dezvoltare durabilă a regiunilor NV si NE”, Proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisia de Evaluarea și Asigurare a Calității 
Învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău și Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Bacău și SC.Sport Club Bacău SA cu 
privire la folosirea bazelor sportive ce aparțin Municipiului Bacău.
 În pofida faptului că toți consilierii locali și județeni au fost contactați prin email și/sau telefon pentru a ne transmite 
răspunsul la cererea noastră, doar cei trei aleși enunțați mai sus au dat curs invitației noastre. În plus, în urma demersurilor 
noastre prin legea 544/2001 privind transparența informațiilor publice, prin care am solicitat primăriei Bacău transmiterea 
de informații privind activitatea comisiilor de specialitate din cadrul primăriei, nu am primit informațiile cerute. Astfel, nu am 
putut include în raportul nostru informații referitoare la activitatea celorlalți 20 de consilieri locali.
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Ababei Radu

 Ababei Radu a fost ales consilier local în anul 2012, 
pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Începând 
cu data de 15 iulie 2014, Ababei Radu a fost ales în funcția 
de Viceprimar, cu 18 voturi din 22 posibile. 
 Consilierul este membru al Comisiei pentru activ-
ități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, 
muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea 
monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție 
ecologică.
 În declarația de interese a consilierului se pre-
cizează că este membru în Consiliul Științei Sportului din 
România, FIEP Europa și al Societății Române pentru Edu-
cație Fizică și Sport.
 Potrivit paginii oficiale a primăriei Bacău, consilierul 
local nu a depus nici un raport de activitate pentu mandatul 
curent.

                      Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate -
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor -
Număr ședințe în care a luat cuvântul -
Prezenţă 64 ședințe  

(100%)
   

Adam Isabela

 Adam Isabela se află la al doilea mandat de Consil-
ier Local al Municipiului Bacău, din partea Partidului Națion-
al Liberal. Conform paginii web oficiale a Primăriei Bacău, 
consilierul local nu a depus nici un raport de activitate pent-
ru perioada mandatului curent. 
 În prezent, aceasta deține 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 2014, Adam 
Isabela este membru AGA al SC CET SA (noua Thermoen-
ergy) și membru CA al ADZIM Bacău.

                         Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 2
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 63 ședințe  (98%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate
• Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar 
al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt 
conferite prin lege primarului , pe durata suspendării de 
drept a mandatului acestuia.
• Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local 
care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului mu-
nicipiului Bacau pe perioada în care acesta îndeplineşte 
atribuţiile funcţiei de primar.

Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de 
şedinţă. (31.03.2014)
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Bîrzu Ilie

 Bîrzu Ilie a fost ales în funcția de consilier local al Municipiului 
Bacău 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 pen-
tru o poziție în Consiliul Local din partea PSD, PNG, dar și din postura 
de independent. În anul 2012 s-a inscris în cursa electorala pe listele 
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. În prezent, deține funcția de 
președinte al Comisiei  pentru activități economico-financiare, buget, 
investiții. Potrivit paginii web oficiale a primăriei Bacău, consilierul local 
Ilie Birzu nu a depus nici un raport de activitate pentru perioada manda-
tului curent. În declarația de interese publicată în aul curent, conislierul 
menționează că este membru AGA al SC CET SA (noua Thermoener-
gy). 
 Relația cu cetățenii. Potrivit raportului de activitate pe anul 
2014 transmis în atenția RYMD, Ilie Bîrzu a organizat, în perioada apri-
lie-octombrie, 21 de întâlniri cu cetățenii băcăuani. Aceste întâlniri au 
avut loc în unitățile de învățământ, luând parte peste 600 de cetățeni. 
Printre principalele probleme discutate au fost reabilitarea termică a 
blocurilor, modernizarea străzilor și trotuarelor, realizarea de locuri de 
joacă noi și spații verzi și problema câinilor comunitari.
                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 2012–

Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 9
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 53
Număr ședințe în care a luat cuvântul 20
Prezenţă 64 ședințe  (100%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate:
• Proiect de hotărâre privind modificarea HCL al municipiului Bacău nr 
40-1996 precum şi scoaterea din inventarul domeniului privat şi tre-
cerea în inventarul domeniului public a terenului în suprafaţă de 651 
m.p situat în intravilanul municipiului Bacău, Calea Republicii nr. 2 , în 
vederea transmiterii în folosinţă gratuită către parohia ortodoxă “Sf. Du-
mitru” Bacău.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C 
SPORT CLUB BACAU S.A. 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren 
aflate în Bacău Bulevardul Unirii nr 4.  
• Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care va înde-
plini temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Bacau pe perioada 
în care acesta îndeplineşte atribuţiile funcţiei de primar.

Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de şedinţă. 
(31.03.2014)

Bogatu George

 Bogatu George a fost ales consilier local în anul 
2012 pe listele Uniunii Social- Liberale, din partea PSD, 
acesta aflându-se la cel de-al patrulea mandat. 
 În prezent, este secretar al  Comisiei  pentru ame-
najarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoni-
ului și agricultură. Conform paginii web oficiale a Primăriei 
Bacău, consilierul local George Bogatu a depus un raport 
de activitate, pe anul 2013.  În declarația de interese din 
anul 2014, consilierul menționează că este administrator al 
SC GEBO IMPEX și acționar al SC BOMUS.

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 5
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 18
Număr ședințe în care a luat cuvântul 7
Prezenţă 61 ședințe (95%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate: 
• Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat 
între municipiul Bacău şi clubul ACS Rally Spirit Oneşti în 
vederea organizării ediţiei a IIIa e evenimentului sportiv 
Raliul Moldovei 2013. 
• Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Bazei 
Sportive “Letea” din bacau strada Letea nr.17, în Complex 
sportiv “Profesor Constantin Anghelace”.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului 
social al S.C SPORT CLUB BACAU S.A. (x4)

Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de 
şedinţă. (31.03.2014)

foto:desteptarea.ro
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Bujor Costel

 Bujor Costel 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. 
 În prezent, este președinte al Comisiei pentru 
comerț, turism, servicii publice și transport urban, gos-
podărie comunală și energie termică.
 Bujor Costel a depus un raport de activitate pent-
ru perioada iulie 2012 - decembrie 2013, conform site-ului 
Primăriei Bacau.  Potrivit declarației de interese din anul 
2014, Costel Bujor este este membru AGA al SC CET SA 
(noua Thermoenergy).

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 1
Prezenţă 59 ședințe (92%)

   

Cojocaru Viorel

 Cojocaru Viorel a fost validat în funcția de consilier 
local pe data de 4 ianuarie 2013. Acesta ocupă în prezent 
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.
  În prezent este membru al Comisiei pentru amena-
jarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și 
agricultură. 
 Consilierul Local Viorel Cojocaru nu a făcut public 
până în acest moment nici un raport de activitate. Potriv-
it celei mai recente declarații de interese, consilierul este 
Membru al sindicatului CET SA Bacău.

                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 2
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 49 ședințe  (94%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate:
• Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al 
S.C Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău S.A. 

Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de şed-
inţă. (31.03.2014)

foto:ziaruldebacau.ro foto:ziaruldebacau.ro
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Cosma Elena

 Cosma Elena a candidat la funcţia de consilier local al Mu-
nicipiului Bacău din partea PP-DD. În prezent, este membră a UNPR 
și face parte din Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, în-
văţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
sport şi ocrotirea monumentelor istorice, protecţia mediului şi recon-
strucţie ecologică.
 Cosma Elena a depus un raport de activitate pe anul 2013, 
conform site-ului Primăriei Bacău.

                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 4
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 5
Număr ședințe în care a luat cuvântul 3
Prezenţă 61 ședințe  (95%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate:
• Proiect de hotărâre privind privind aprobarea CL Bacău a majorării 
capitalului social al S.C ART BACAU S.R.L 
• Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 
25 ani,  a terenului in suprafata de 2000 mp, situat in Bacau, str Ernest 
Tartescu, catre Asociatia Lumina

 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Bacău 
beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în 
sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a 
valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece , 
respective 1 noiembrie 2012-31 martie 2013. (19.10.2012)
• Propunerea ca dl. Nechita Neculai să fie preşedinte de şedinţă. 
• Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al CL 
Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie 2014-noiembrie 2014 , în 
persoana dl. consilier Stanciu Ştefan. (30.09.2014)
• Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului 
Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy 
Group SA Bacău.(06.10.2014).
• Proiect privind aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare 
a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din mu-
nicipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A Bacău.(20.10.2017)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe 2014 al SC Thermoenergy Group Sa Bacău.(20.10.2014).

Drăguşanu Vasile 

 Drăguşanu Vasile a candidat la funcţia de consilier 
local al Municipiului Bacău din partea PDL. În prezent, este 
membru al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urban-
ism, administrarea patrimoniului şi agricultură.
 Drăguşanu Vasile a depus un raport de activitate pe 
anul 2013, conform paginii web oficiale a  Primăriei Bacău.   

                         Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 68
Număr ședințe în care a luat cuvântul 16
Prezenţă 54 ședințe  (84%)

   

 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre ajustarea cu indicele de inflaţie a tarife-
lor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi 
de canalizare în municipiul Bacău. (27.02.2013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de vânza-
re a unor bunuri- terenuri proprietate private a municipiului 
Bacău, ce fac obiectul unor contracte de închiriere-conce-
sionare, cu amendamentul deja adoptat. (20.03.2013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului 
social al SC SPORT CLUB BACAU SA. (20.03.2013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului 
social al SC ART BACAU SRL. (20.03.3013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului 
social al SC CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZIŢIONAL 
BACĂU SA. (20.03.2013).
• Proiect de hotărâre privind modificarea începând cu 
1.07.2014 a preţurilor locale pentru producerea, transportul 
, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centra-
liazat de către SC CET SA Bacău şi a nivelului subvenţiilor 
unitare pentru energia termică furnizată populaţiei din Muni-
cipiul Bacău. (30.06.2014)
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Enășel Maria

 Enăşel Maria  este lider de sindicat în cadrul unei 
fabrici de confecţii din Bacău. Aceasta se află la cel de-al 
doilea mandat în calitate de consilier local, după ce a can-
didat 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.
 În prezent, este secretar al Comisiei pentru activ-
ităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport şi ocrotirea 
monumentelor istorice, protecţia mediului şi reconstrucţie 
ecologică.
 Enăşel Maria nu a depus nici un raport de activitate 
pentru perioada mandatului curent, conform paginii web ofi-
ciale  Primăriei Bacău. 

                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 2
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 63 ședințe (98%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate: 
• Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar 
al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt 
conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de 
drept a mandatului acestuia.
• Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local 
care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului mu-
nicipiului Bacau pe perioada în care acesta îndeplineşte 
atribuţiile funcţiei de primar.

Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de 
şedinţă. (31.03.2014)

foto:deșteptarea.ro
Huluță Ghiorghe

 Huluţă Ghiorghe se află la primul mandat de consilier local, 
candidând la alegerile din 2012 pe listele Partidului Ecologist Român. 
Din luna noiembrie a acestui an a devenit membru UNPR.
 În prezent, este membru al Comisiei pentru activităţi so-
cial-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie 
socială, protecţie copii, sport şi ocrotirea monumentelor istorice, pro-
tecţia mediului şi reconstrucţie ecologică.
 Huluţă Ghiorghe nu a depus nici un raport de activitate pen-
tru perioada mandatului curent. Potrivit declarației de interese din anul 
2014, consilierul este membru al Casei de Asigurări de Sănătate Bacău, 
membru în Comitetul Director al CNSLR Frăția și membru în CA al Aso-
ciației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România. 

                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 9
Număr ședințe în care a luat cuvântul 5
Prezenţă 60 ședințe  (94%)

   
 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către CL al municipiului 
Bacău a dreptului de preemţiune , asupra imobiliului situat în Bacău, str. 
Mihai Eminescu, nr.10-Casa arh. George Sterian (31.05.2013).
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C 
SPORT CLUB BACAU S.A. (31.10.2013)
• Proiect de hotărâre de modificare HCL nr.388 din 24.12.2013 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice , faza studiu de fezabilitate 
, actualizat, pentru obiectivul de investiţii “Baza Sportivă-Sala Poliva-
lentă a Sporturilor , Municipiul Bacău. (20.02.2014)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local pe anul 2013 al CL al Municipiului Bacău. (30-05-2014)
• Proiect de hotărâre privind modificarea începând cu 1.07.2014 a preţu-
rilor locale pentru producerea, transportul , distribuţia şi furnizarea en-
ergiei termice în sistem centraliazat de către SC CET SA Bacău şi a 
nievelului subvenţiilor unitare pentru energia termică furnizată populaţiei 
din Municipiul Bacău. (30.06.2014)
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Jitariu Corneliu-Dan 

 Jitariu Corneliu-Dan 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, iar în prezent este consilier independent   
și membru al  Comisiei pentru activităţi economico-financia-
re, buget, investiţii.
 Consilierul nu a depus nici un raport de activitate 
în ultimii doi ani, după cum arată pagina oficială a Primăriei 
Bacău. În declarația de interese publicată în anul 2014, con-
silierul menționează că este administrator al Migdal Arhitec-
tură și Construcții.

                         Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 1
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 55 ședințe (86%)

   Proiecte de hotărâre iniţiate: 
• Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe 
o perioada de 25 ani,  a terenului in suprafata de 2000 mp, 
situat in Bacau, str Ernest Tartescu, catre Asociatia Lumina

 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului 
social al SC SPORT CLUB BACAU SA. (27.01.2014).
• Propunerea ca dl. Nechita Neculai să fie preşedinte de 
şedinţă. 
• Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor 
Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor So-
cietăţii Thermoenergy Group SA Bacău.(06.10.2014).

Manolache Cristinel

 Manolache Cristinel 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 în UNPR și al Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi agricultură.
 Cristinel Manolache nu a depus nici un raport de activitate, 
conform site-ului Primăriei Bacău, iar potrivit declarației de interese din 
acest an este asociat unic al SC Royal Plast SRL din Bacău.

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 1
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 153
Număr ședințe în care a luat cuvântul 25
Prezenţă 55 ședințe  (86%)

   Proiecte de hotărâre iniţiate: 
• Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la SC SPORT 
CLUB  BACAU SA

 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC 
SPORT CLUB BACAU SA. (27.01.2014)
• Proiect de hotărâre de modificare HCL nr.388 din 24.12.2013 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, 
actualizat, pentru obiectivul de investiţii “Baza Sportivă-Sala Polivalentă 
a Sporturilor , Municipiul Bacău. (20.02.2014)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a Munic-
ipiului Bacăula realizarea obiectivului de investiţii: “Baza Sportivă-Sala 
Polivalentă a Sporturilor, Municipiul Bacău”. (20.02.2014)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local pe anul 2013 al CL al Municipiului Bacău. (30-05-2014) Proiect de 
hotărâre privind organizarea festivalului “Arlekin”şi a “Hramul Bacăului”. 
(30-05-2014)
• Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului 
Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy 
Group SA Bacău.(06.10.2014).
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe 2014 al SC Thermoenergy Group Sa Bacău.(20.10.2014).

INDEPENDENT
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Năstase Maria Raluca

 Năstase Maria Raluca se află la primul mandat de consilier lo-
cal din partea PDL. Aceasta l-a înlocuit în ianuarie 2013 pe Florin Lazăr. 
În prezent, deţine funcţia de Preşedinte al Organizaţiei de Femei din 
cadrul filialei PDL a Municipiului Bacău.
 Conform declaraţiei de interese pe anul 2014 postată pe site-
ul Primăriei Bacău, este membru în Comitetul Director al Crucii Roşii 
Bacău, membru în Adunarea Generală a Acţionarilor companiei Ther-
moenergy şi reprezentantul Municipiului Bacău în Asociaţia de Dezvol-
tare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.
 Năstase Maria Raluca este membră a Comisiei pentru 
comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodarie comunală 
şi energie termică.
 Năstase Maria Raluca a depus  raportul de activitate pe anul 
2013, conform paginii web oficiale a  Primăriei Bacău.

                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 38
Număr ședințe în care a luat cuvântul 4
Prezenţă 48 ședințe  

(94%)
   
 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre ajustarea cu indicele de inflaţie a tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în mu-
nicipiul Bacău. (27.02.2013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare a unor 
bunuri- terenuri proprietate private a municipiului Bacău, ce fac obiect-
ul unor contracte de închiriere-concesionare, cu amendamentul deja 
adoptat. (20.03.2013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC 
SPORT CLUB BACAU SA. (20.03.2013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC 
ART BACAU SRL. (20.03.3013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC 
CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZIŢIONAL BACĂU SA. (20.03.2013)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C 
SPORT CLUB BACAU S.A. (31.10.2013)
• Propunerea ca dl. Nechita Neculai să fie preşedinte de şedinţă. 

foto:ziaruldegardă.ro
Nechita Neculai

 Nechita Neculai 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.
 Conform declaraţiei de interese pe anul 2014 postată pe site-
ul Primăriei Bacău, Neculai Nechita este Administrator al companiei 
TransTaxi, preşedinte executiv al Camerei Taximentristilor din România, 
Vice-preşedinte al Confederaţiei COTAR România, Comisar-Şef în cad-
rul Comisariatului pentru Societate Civilă.
 În prezent, este preşedinte al  Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului si agricultură.
 Neculai Nechita a depus pe site-ul Primăriei Bacău un raport 
de  activitate pe anul 2013 pentru perioada mandatului curent

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 9
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 5
Număr ședințe în care a luat cuvântul 4
Prezenţă 61 ședințe (95%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C 
SPORT CLUB BACAU S.A.
• Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului municipiului 
Bacău şi desemnarea domnilor conilieri locali Bogatu George, Bîrzu Ilie 
şi Bujor Costel, de a negocia şi semna acordul colectiv de muncă al 
funcţionarilor publici şi după caz contractul colectiv de muncă al per-
sonalului contractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprez-
entanţii personalului contractual din compartimentele, agenţiile şi insti-
tuţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacau, altele decât 
societăţile comerciale.
• Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Bazei Sportive “Le-
tea” din bacau strada Letea nr.17, în Complex sportiv “Profesor Con-
stantin Anghelace”.
• Proiect de hotărâre privind privind aprobarea CL Bacău a majorării 
capitalului social al S.C ART BACAU S.R.L.
• Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 
25 ani,  a terenului in suprafata de 2000 mp, situat in Bacau, str Ernest 
Tartescu, catre Asociatia Lumina

Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de şedinţă. 
(31.03.2014)

foto:ziaruldegardă.ro
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Novac Laurențiu

 Novac Laurenţiu se află la primul mandat de consili-
er local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat la alegerile 
locale din 2012 pe listele Uniunii Social- Liberale, din partea 
PNL.
 Potrivit declaraţiei sale de interese pe anul 2014, 
postată pe site-ul primăriei Bacău, Novac Diaconu Laurenţiu 
este membru în Adunarea Generală a Centrului de Afaceri 
şi Expoziţii Bacău şi Thermoenergy. Acesta face parte şi din 
Consiliul Director al Şcolii Mihai Drăgan Bacău şi al Aso-
ciaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 
Bacău. De asemenea, este membru în cadrul Asociaţiei 
Consilierilor Juridici Bacău şi al Sindicatului Academia 2004 
Bacău.
 Este secretar al Comisiei pentru activitate juridică 
şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
 Novac Diaconu Laurenţiu nu a depus niciun raport 
de activitate, conform site-ului Primăriei Bacău.

                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 2
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 6
Număr ședințe în care a luat cuvântul 4
Prezenţă 64 ședințe (100%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate: 
• Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al 
S.C Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău S.A.
• Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al 
S.C Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău S.A.
• Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de 
şedinţă. (31.03.2014)

Popa Laurențiu

 Popa Laurenţiu a preluat mandatul de consilier lo-
cal din partea PDL în anul 2013, în urma demisiei lui Con-
stantin Scripăţ.
 În prezent este membru al Comisiei pentru comerţ, 
turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comu-
nală şi energie termică.
 Conform declaraţiei de interese pe anul 2013 
postata pe site-ul Primăriei, acesta este director al compa-
niei Mega Exchange, administrator al Green Planet 2000 şi 
acţionar al Star Kids SRL.
 Popa Laurenţiu nu a depus niciun raport de activ-
itate în calitate de consilier  conform paginii web oficiale a  
Primăriei Bacău.

                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 35 ședințe  (88%)

   
 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului 
social al S.C SPORT CLUB BACAU S.A. (31.10.2013)
• Propunerea ca dl. Nechita Neculai să fie preşedinte de 
şedinţă. 

foto:deșteptarea.ro
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Stanciu Ștefan

 Stanciu Ştefan se află la primul mandat de consilier 
local al Municipiului Bacău. Acesta a candidat pe listele Uni-
unii Social-Liberale, din partea PNL.
 Conform declaraţiei de interese din anul 2014, este 
membru în Adunarea Generală a Teatrului de Vară Bacău şi 
este Vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene de Tineret a 
PNL Bacău.
 În prezent, este secretar al Comisiei pentru comerţ, 
turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comu-
nală şi energie termică.
 Potrivit paginii web oficiale a Primăriei Bacău, Stan-
ciu Ştefan nu a depus niciun raport de activitate pentru acti-
vitatea desfășurată.
                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 3
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 2
Număr ședințe în care a luat cuvântul 2
Prezenţă 60 ședințe (94%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate:
• Proiect de hotărâre privind privind aprobarea CL Bacău a 
majorării capitalului social al S.C ART BACAU S.R.L.

 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de 
şedinţă. (31.03.2014)

foto:kristofer.ro
Stoican Iulian

 Stoican Iulian a candidat la funcţia de consilier local 
al Municipiului Bacău la alegerile locale din 2012 pe listele 
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Începând cu luna 
iulie a anului 2014 a fost ales în funcţia de Viceprimar Interi-
mar al Muncipiului Bacău.
 Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 postată 
pe site-ul primăriei Bacău, Stoican Iulian este acţionar unic 
al companiei Notorius Rom Est şi membru al Adunării Gen-
erale CRAB SA Bacău. Stoican Iulian deţine şi calitatea de 
membru al Sindicatului SELBAC.
 Consilierul nu a depus niciun raport de activitate, 
conform site-ului Primăriei Bacău.

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 1
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor -
Număr ședințe în care a luat cuvântul -
Prezenţă 61 ședințe (95%)

   
 Proiecte de hotărâre iniţiate:
• Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului 
municipiului Bacău şi desemnarea domnilor conilieri locali 
Bogatu George, Bîrzu Ilie şi Bujor Costel, de a negocia şi 
semna acordul colectiv de muncă al funcţionarilor publici şi 
după caz contractul colectiv de muncă al personalului con-
tractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezen-
tanţii personalului contractual din compartimentele, agenţiile 
şi instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Bacau, altele decât societăţile comerciale.
• Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de 
şedinţă. (31.03.2014)

foto:ziaruldegardă.ro
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Ștefan Daniel Dragoș
 Ştefan Daniel Dragoș 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 prezent, este membru al Comisiei pentru activităţi econom-
ico-financiare, buget, investiţii și face parte din UNPR.
 Consilierul nu a publicat nici un raport anual de activitate pe 
site-ul Primăriei Bacău. În declarația de interese din acest an, consilierul 
precizează că are calitatea de administrator al Întreprinerii Individuale 
Ștefan Daniel Dragoș și al SC Danilbac Grup SRL.  
 Potrivit raportului de activitate trimis în atenția RYMD în luna 
decembrie a anului 2014, Ștefan Daniel Dragoș a avut în acest an mai 
multe propuneri, acestea neputând însă fi puse în practică întrucât, așa 
cum afirmă consilierul, nu face parte din grupul majoritar în CL, iar co-
legii săi din partea puterii nu susțin și proiectele opoziției. 
 Relația cu cetățenii. Potrivit aceluiași raport, consilierul 
afirmă că în anul 2014 a avut mai multe întâlniri cu cetățenii, mai ales 
cu cei din cartierul Nord. Printre problemele/soluțiile propuse de aceștia 
se regăsesc îmbunătățirea salubrității, deszăpezirii, rezolvarea proble-
mei câinilor vagabonzi, asfaltarea și amenajarea spațiilor dintre blocuri 
sau problema parcărilor. O altă problemă discutată a fost atribuirea unui 
spațiu într-un PT, Asociației de Locatari Călugăreni Nord, pentru a-și 
desfășura  activitatea în condiții optime. Consilierul declară că a obținut 
doar promisiuni din partea executivului Primăriei, însă în perioada ur-
mătoare intenționează să inițeze un proiect de hotărâre pe acest sub-
iect.

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 114
Număr ședințe în care a luat cuvântul 13
Prezenţă 58 ședințe  (91%)

   
 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C 
SPORT CLUB BACAU S.A. (31.10.2013)
• Proiect de hotărâre de modificare HCL nr.388 din 24.12.2013 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice , faza studiu de fezabilitate 
, actualizat, pentru obiectivul de investiţii “Baza Sportivă-Sala Poliva-
lentă a Sporturilor , Municipiul Bacău. (28.02.2014)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local pe anul 2013 al CL al Municipiului Bacău. (30-05-2014)
• Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului “Arlekin”şi a “Hram-
ul Bacăului”. (30-05-2014)

Șustac Mihai

 Şuştac Mihai 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.
 În prezent, este membru al Comisiei pentru activi-
tăţi economico-financiare, buget, investiţii.
 Şuştac Mihai nu a depus nici un  raport de activitate 
pentru perioada mandatului curent, conform paginii web ofi-
ciale a Primăriei Bacău.

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate -
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor -
Număr ședințe în care a luat cuvântul -
Prezenţă 57 ședințe  (89%)

   
 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de 
şedinţă. (31.03.2014)



Aleșii Băcăuani  la Raport  20

Tescaru Vasile

 Vasile Tescaru a candidat la funcţia de consilier lo-
cal al Municipiului Bacău la alegerile locale din anul 2012 
pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Începând 
cu anul 2013 a îndeplinit funcţia de Viceprimar până în iulie 
2014, când a preluat funcţia de Primar Interimar al Municip-
iului Bacău.
 Conform site-ului Primăriei Bacău, Tescaru Vasile 
a depus un raport de activitate, pe anul 2013. În declarația 
de interese, consilierul menționează că este acționar al SC 
Global Business SRL și al Global T SRL.

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate -
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor -
Număr ședințe în care a luat cuvântul -
Prezenţă 54 ședințe (84%)

   
 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Propunerea ca dl. Popa Laurenţiu să fie preşedinte de 
şedinţă. (31.03.2014)

Timofte Paul Valerian

 Timofte Paul Valerian a candidat la alegerile locale 
din anul 2012 pe listele Partidului Poporului Dan-Diacon-
escu. În prezent, este membru al Comisiei pentru activitate 
juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
 Conform declaraţiei de interese pe anul 2014 
postată pe site-ul Primăriei Bacău, este Vicepreşedinte 
al Asociaţiei Naţionale Cultului Eroilor „Regina Maria” şi 
Preşedinte al Asociatiei Naţionale “Cultul Eroilor”- filiala ju-
deţeană Bacău.
 Timofte Paul Valerian nu a depus nici un raport de 
activitate, conform site-ului Primăriei Bacău.

                       Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 17
Număr ședințe în care a luat cuvântul 7
Prezenţă 57 ședințe (89%)

   
 Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă:
• Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău 
în calitate de partener împreună cu Asociaţia Naţională Cul-
tul Eroilor “Regina Maria” , la organizarea aniversării a 95 de 
ani de la înfiinţare.(28.08.2014)
• Propunerea ca dl. Nechita Neculai să fie preşedinte de 
şedinţă. 
• Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor 
Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor So-
cietăţii Thermoenergy Group SA Bacău.(06.10.2014).
• Proiect privind aprobarea atribuirii directe a Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică din municipiul Bacău Societăţii Thermoen-
ergy Group S.A Bacău.(20.10.2017)
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Zaharia Zvetlana Gabriela

 Zaharia Zvetlana Gabriela 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. În perioada acelui 
mandat, Zvetlana Zaharia nu a depus niciun un raport de 
activitate, conform site-ului Primăriei Bacău. 

                        Activitatea consilierului local
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 6 ședințe  (86%)
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Consiliul Județean
 Consiliul Județean Bacău este compus din 37 de consilieri, dintre care 17 aparțin Partidului Social Democrat, opt 
Partidului Național Liberal, cinci Partidului Democrat Liberal, trei Partidului Conservator, doi Uniunii Naționale pentru Pro-
gresul României, iar doi sunt independenți.  Funcțiile de conducere sunt deținute de Dragoș Benea (PSD), președintele 
Consiliului județean Bacău, Ionel Floroiu (PSD), vicepreședinte și Claudiu Năstasă (PNL), vicepreședinte.

 Migrații politice
 În perioada acestui mandat o serie de consilieri au migrat de la un par-
tid la altul. Astfel, în anul 2014 consilierul PER Gabriel Căsăneanu a trecut la 
UNPR, în timp ce Petru Enășoae și Sorin Șova (ambii PDL) și-au părăsit parti-
dul 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.

 Prezență și luări de cuvânt
 În Consiliul Județean sunt 13 consilieri care nu au absentat niciodată de la ședințele ordinare sau extraordinare.  La 
polul opus se află consilierii Bostan Ion Gabriel (PC), cu o prezență de doar 56%, Ganea Eugen (PDL), cu o prezență de 
59%, Dumitru Răspopa Adrian (PSD), cu 78% prezență și Căsăneanu Gabriel (UNPR), cu 81% .

  În urma proceselor verbale încheiate la ședințele publice 
ordinare sau extraordinare, în care am urmărit să aflăm nivelul 
de prezență al consilierilor locali la cele 32 de întruniri, am con-
statat că cei mai prezenți au fost aleșii PSD, cu o participare la 
peste 95% dintre ședințe. La polul opus se află consilierii PC și 
PDL, reprezentanții ambelor partide având cu puțin peste 80% 
prezență.

 În cazul numărului mediu de luări de cuvânt pentru 
consilierii fiecărui partid, observăm că situația stă exact invers. 
Cei mai puțin prezenți consilieri au și cele mai multe luări de 
cuvânt medii, respectiv 34 în cazul reprezentanților PDL. Cei 
mai puțin activi în cadrul discuțiilor au fost aleșii UNPR, urmați
 de cei ai PC. Deși primii la prezență, consilierii PSD au luat 
cuvânt, în medie, de doar 10 ori. Reprezentații PNL, cu o 
prezență medie de aproape 95%, au luat în medie de câte 31 
de ori cuvântul.
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 Tot la capitolul luări de cuvânt, este important de precizat faptul că numai trei consilieri - Ichim Mihai (PNL), Petrică 
Mihăilă (PDL) și Vasile Cautiș (PSD) - au vorbit în plen mai mult decât toți ceilalți  la un loc, cele 342 de intervenții pe care 
cei trei le-au înregistrat reprezentând 52% din totalul celor 646 de luări de cuvânt monitorizate. Spre deosebire de aceștia, 
consilierii județeni Belceanu Gheorghe, Bostan Ionel Gabriel, Dima Carmen, Enache Codrut, Gritcu Gabriel, Ganea Eugen, 
Isvoran Vasile, Șova Sorin și Manolache Vasile nu au înregistrat nici o luare de cuvânt, având în vedere criteriile noastre.

Zero proiecte de hotărâre din partea consilierilor. Un caz atipic în activitatea Consililui Județean îl reprezintă faptul că 
niciunul dintre consilieri nu apare ca inițiator al vreunui proiect hotărâre, toate cele 441 de proiecte de hotărâre aflate în 
dezbatere în perioada monitorizată fiind inițiate de vicepreședinți sau președintele instituției.

  
Profilul general al unui consilier județean în mandatul curent. Cal-
culând media activității unui consilier județean, constatăm că aces-
ta nu a inițiat nici un proiect de hotărâre, a luat cuvântul, în total, de 
13 ori în timpul celor 32 de ședințe ordinare și extraordinare, a avut 
o prezență de 92% la lucrările din plen și a depus raportul anual de 
activitate obligatoriu în doar 30% dintre cazuri.

Activitatea în comisiile de specialitate
 În analiza noastră am dorit să includem și activitatea fiecărui 
consilier în comisiile de specialitate existente la nivelul CJ Bacău : 

• Comisia nr. 1- Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate
• Comisia nr. 2 – Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice 
şi protecţia mediului
• Comisia nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor cate-
gorii de persoane
• Comisia nr. 4 – Cultură, educaţie, tineret şi sport, 
• Comisia nr. 5 – Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 

Atribuțiile acestora au fost stabilite în cadrul Regulamentului de funcționare al CJ Bacău, care prevede că acestea au, printre 
altele, rolul de a analiza şi dezbate informările, referatele şi rapoartele, precum şi avizarea documentaţiilor care li se prez-
intă, potrivit domeniului de activitate.

 În cadrul acestor ședințe consilierii formulează eventuale modificări de redactare sau de formă la proiectele de 
hotărâri supuse avizării, invitând în acest sens reprezentantul compartimentului de specialitate care a întocmit raportul la 
proiectul de hotărâre. Ținând cont de aceste aspecte, este lesne de înțeles importanța includerii acestor discuții într-un 
raport privind activitatea consilierilor. Din nefericire însă, ședințele acestor comisii, procesele verbale ori rapoartele de activ-
itate nu sunt făcute publice, împiedicând astfel accesul la informații. Ținând cont de acest lucru, în luna noiembrie 2014 am 
transmis în atenția CJ o solicitare prin legea 544/2001 prin care solicitam punerea la dispoziție a proceselor verbale închei-
ate în urma ședințelor comisiilor din actualul mandat. Răspunsul primit la o săptămână distanță a cuprins o copie scanată a 
unor rapoarte scrise de mână, ilizibile, care nu ne-au putut ajuta în demersul nostru. 

Activitatea Consilierilor Județeni
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 În paralel cu această acțiune am transmis în atenția tuturor consilierilor județeni, prin email, un mesaj în care le 
solicitam ca, pentru pregătirea acestui raport, să ne transmită informații relevante referitoare la proiectele de hotărâre, 
amendamentele sau observațiile depuse, întâlnirile organizate cu cetățenii și problemele semnalate de aceștia, precum 
și alte informații pe care le consideră de interes pentru cetățenii județului. În urma mesajului transmis au fost recepționate 
doar două răspunsuri, din partea consilierilor Petre Cezar Olteanu (PNL) și Ana Marchiș (PSD). Astfel, consilierul județean 
Cezar Olteanu a afirmat că în cadrul comisiei Comisiei nr. 2 - Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrari publice si protecția 
mediului - din care face parte,  a participat la 26 de ședințe.  Cea mai substanțială modificare pe care consilierul consideră 
că a propus-o este cea de la hotărârea privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aplicabile în anul 2015 . Proiectul de hotărâre a fost pe ordinea de zi a ședinței din 24.06.2014, dar pentru că nivelul taxelor 
era prea mare s-a propus în ședința comisiei retragerea de pe ordinea de zi și repunerea în ședința din  28.07.2014 . În cazul 
răspunsului doamnei Ana Marchiș, aceasta a amintit activitatea sa în cadrul Comisiei de orientare şcolară şi profesională, 
unde are ca sarcină analiza dosarelor de evaluare iniţială depuse de SEOSP în vederea eliberării Certificatelor de orientare 
şcolară şi profesională. În cadrul acestei Comisii, consiliera a evaluat, până în prezent, peste 500 de dosare, prin care a re-
comandat înscrierea copiilor în învăţământul special sau în învăţământul de masă cu curriculum adaptat din judeţ. Aceasta 
nu a  precizat care au fost inițiativele ce au dus la noi propuneri de proiecte de hotărâre sau amendamente. 
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Bejan Gheorghe

 Bejan Gheorghe se află la primul mandat de con-
silier județean, candidând la alegerile locale din 2012 pe 
listele Uniunii Social Liberale, din partea PSD. În prezent, 
este membru al Comisiei Urbanism, amenajarea teritoriului, 
lucrări publice şi protecţia mediului.

 Potrivit declaraţiei de interese publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Bacău, Cătălin Bejan este preşedinte 
al Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”. Consil-
ierul nu a făcut public nici un raport de activitate.

 Cele 13 luări de cuvânt din plen au făcut referire la 
proiectul de hotărâre legat de asocierea Judeţului Bacău cu 
Asociaţia romano-catolicilor „Dumitru Martinaş” din Bacău 
pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „Clubul 
tânărului european” și proiectul de hotărâre pentru orga-
nizarea şi desfăşurarea proiectului „Recunoştinţa faţă de 
înaintaşi – realizare monument bust pe soclu dedicat per-
sonalităţii prof. Dumitru Mărtinaş”.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0 
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 13
Număr ședințe în care a luat cuvântul 2
Prezenţă 32 şedinţe   (100%)

   

Belceanu Gheorghe

 Gheorghe Belceanu se află la cel de-al doilea 
mandat de consilier judeţean, candidând la alegerile lo-
cale din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea 
PSD. În prezent, este membru al Comisiei Protecţie socială, 
sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.

 Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 de pe 
site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Belceanu Gheorghe 
este administrator al companiei Flacăra Onești. Conform 
site-ului Consiliului Judeţean Bacau, a depus un raport de 
activitate pentru anul 2013,. Consilierul nu a avut nici o in-
tervenție în cadrul ședințelor din plen.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pentru anul 

2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 32 şedinţe (100%)

   

Activitatea Consilierilor Județeni
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Benea Dragoş

 Dragoş Benea 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, Dragoș Benea 
este președinte al Comitetului de Bazin Siret și al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, precum 
și reprezentant al județului în cinci Grupuri de Acțiune Lo-
cală. 
 
 Potrivit site-ului Consiliului Judeţean Bacău, Dragoş 
Benea a depus un raport de activitate pe perioada mandatu-
lui curent, pentru anul 2013. 

                     Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre inițiate -
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor -
Prezență 27 ședințe  (84%)

   

Bondor Silviu

 Bondor Silviu se află la cel de-al treilea mandat de 
consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012 pe 
listele PDL. În prezent, este membru al Comisiei Protecţie 
socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.
 Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 de pe 
site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Bondor Silviu este mem-
bru al Asociației Cultivatorilor de Cartofi şi al Asociaţiei Pro-
ducătorilor Agricoli Bacău. Bondor Silviu nu a depus nici un 
raport de activitate pe perioada mandatului curent.
 Intervențiile sale în plen au făcut referire la subiecte 
precum proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale conform art.33 alin.(3) din Legea 
nr.273/2006 a sumei de 3.000 mii lei pentru chitarea arier-
atelor, pentru susţinerea programului de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, Proiectul de hotărâre privind repartiza-
rea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din unele venituri ale statului pe anul 2013 și Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea preţului mediu pentru masa 
verde de păşune în judeţul Bacău, pentru anul 2013.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 14
Număr ședințe în care a luat cuvântul 10
Prezență 26 ședințe  (81%)

   
Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă
•  Proiectul de hotărâre privind virarea unor credite bug-
etare între capitole de cheltuieli ale bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Bacău şi repartizarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Judeţean Bacău 
(25.07.2012).

foto:ziaruldebacău.ro
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Bostan Ionel Gabriel

 Bostan Ionel Gabriel se află la primul mandat de 
consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 2012 
pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PC. În prezent, 
este membru al Comisiei Urbanism, amenajarea teritoriului, 
lucrări publice si protecţia mediului.

 Conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău, Bos-
tan Ionel Gabriel nu a depus nici un 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.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezență 18 ședințe  

(56%)
   

Brăneanu Dumitru

 Brăneanu Dumitru se află la cel de-al doilea man-
dat de consilier judeţean, candidând la alegerile locale din 
2012 pe listele Uniunii Social- Liberale, din partea PSD. În 
prezent, este Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
şi membru al Comisiei Urbanism, amenajarea teritoriului, 
lucrări publice şi protecţia mediului. Brăneanu a depus un 
raport de activitate pe anul 2013.

 Consilierul a luat cuvântul în cadrul ședințelor de 
24 de ori pentru în legătură cu proiectul de hotărâre priv-
ind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului 
Bacău” doamnei Letiţia Oprişan, artist plastic. O parte im-
portantă din aceste luări de cuvânt se datorează calității de 
vicepreședinte al CJ pe care consilierul a avut-o în perioada 
de început a mandatului.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 6
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 24
Număr ședințe în care a luat cuvântul 10
Prezenţă 31 ședințe  

(97%)
   

foto:bacăulive.ro
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Gabriel Căsăneanu

 Gabriel Căsăneanu 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 prezent, este membru al 
Comisiei Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice 
şi protecţia mediului. În luna octombrie a acestui an, consil-
ierul județean a trecut la UNPR.

 Gabriel Căsăneanu nu a depus nici un raport de ac-
tivitate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. Con-
silierul județean a avut două luări de cuvânt în care a făcut 
o propunere pentru completarea membrilor unei comisii de 
specialitate.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 2
Număr ședințe în care a luat cuvântul 2
Prezență 26 ședințe (81%)

   

Cautiș Vasile

 Cautiș Vasile se află la cel de-al doilea mandat de con-
silier judeţean. Acesta a candidat la alegerile locale din 2012 din 
partea PP-DD, dupa ce, în perioada 2008-2012, a facut parte din 
Partidul Social Democrat. În anul 2014, Cautiș Vasile a revenit 
în PSD. În prezent, este membru al Comisiei Cultură, educaţie, 
tineret şi sport. 
 Consilierul a făcut public raportul de activitate pe anul 
2013. Luările de cuvânt au făcut referire la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Consiliului Ju-
deţean Bacău, asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia roma-
no-catolicilor „Dumitru Martinaş” din Bacău pentru organizarea şi 
desfăşurarea proiectului „Clubul tânărului european”, prezentar-
ea Raportului asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Bacău în anul 2013, proiectul de hotărâre privind apro-
barea demarării procedurilor legale pentru vânzarea prin licitaţie 
publică a unor imobile din patrimoniul Judeţului, aflate în adminis-
trarea S.C. Parc Industrial HIT S.R.L., proiectul de hotărâre priv-
ind aprobarea contractului de asociere pentru realizarea obiec-
tivului ,,Extinderea şi modernizarea Compartimentului de primire 
urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”, proiectul de hotărâre 
privind asocierea Judeţului Bacău cu Comuna Sărata pentru re-
alizarea obiectivului „Modernizare drum acces zona „Sărata Băi” 
sau proiectul de hotărâre privind desemnarea unor persoane în 
organele de conducere ale unor organisme prestatoare de ser-
vicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, proiectul de 
hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a 
„sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2014.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 84
Număr ședințe în care a luat cuvântul 20
Prezenţă 32 ședințe  

(100%)
   
Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă
•  Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului 
Public Judeţean pentru promovarea Turismului şi Coordonarea 
Activităţii de Salvamont a unui spaţiu din imobilul situat pe stra-
da Ioniţă Sandu Sturza, nr.1, municipiul Bacău (31.10.2013).

foto:deșteptarea.ro
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Coșa Maricica Luminița

 Coșa Maricica Luminița se află la cel de-al doi-
lea 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 - A.T.O.P Bacau şi 
este membru al Comisiei Protecție socială, sănătate şi oc-
rotirea unor categorii de persoane.
 Coşa Maricica Luminița a depus raportul de acti-
vitate pe anul 2013, conform site-ului Consiliului Judeţean 
Bacău.  Intervenții sale în plen au vizat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău şi Municipiul 
Moineşti în vederea realizării şi finanţării în comun a obiec-
tivului „Transformare Club „Lira” în Casa de Cultură Mu-
nicipală şi creare Centru Regional de Cultură ”, proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consili-
ului Judeţean Bacău și prezentarea Planului Strategic cu-
prinzând principalele obiective de acţiune ale Inspectoratu-
lui de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2014.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 19
Număr ședințe în care a luat cuvântul 10
Prezenţă 27 ședințe  

(84%)
   

Dascălu Ioan 

 Dascălu Ioan se află la primul mandat de consili-
er judeţean. Acesta a candidat la alegerile locale din 2012 
din partea PP-DD, iar din anul 2014 face parte din Partidul 
Social Democrat. În prezent, este preşedinte al Comisiei 
Juridice, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi lib-
ertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. În luna octombrie a 
acestui an, consilierul județean a trecut la PSD.

 Dascălu Ioan nu a depus nici un raport de activitate, 
conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. A avut două 
luări de cuvânt în plen referitoare la desemnarea reprezen-
tanţilor Consiliului Judeţean în comisia pentru analiza şi se-
lectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pent-
ru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de 
pregătire în străinătate.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 2
Număr ședințe în care a luat cuvântul 3
Prezență 31 ședințe  

(97%)
   

foto:catalinbejan.ro
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Dima Carmen

 Dima Carmen se află la primul mandat de consilier 
judeţean. Aceasta a candidat la alegerile locale din 2012 pe 
listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD. Și-a început 
mandatul curent la data de 26.04.2013, iar în prezent este 
secretar al Comisiei Urbanism, amenajarea teritoriului, lu-
crări publice şi protectia mediului.

 Conform declarației de interese din 2014, Dima 
Carmen este membră a Asociaţiei Culturale „Octavian Voi-
cu” şi a Asociatiei „Menos” Bacău. De asemenea, este vice-
preşedinte al O.F.S.D a Municipiului Bacău şi membră în 
Biroul Judeţean O.F.S.D Bacău.

 Dima Carmen nu a avut nici o intervenție în plen și 
a depus un raport de activitate pe anul 2013, conform site-
ului Consiliului Judeţean Bacău.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezență 32 ședințe  

(100%)
   

Dinu Ioana Raluca

 Dinu Ioana Raluca se află la primul mandat de con-
silier judeţean. Aceasta a candidat la alegerile locale din 
2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD. În 
prezent este secretar al Comisiei Protecție socială, sănătate 
şi ocrotirea unor categorii de persoane.

 Conform declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, este membră a 
Societăţii Române de Pneumologie şi a Societăţii Europene 
de Pneumologie.

 Dinu Ioana Raluca nu a depus  nici un raport de 
activitate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău, și a 
avut o singură intervenție în plen în care a făcut o propunere 
pentru membrii Consiliului de Administrație al R.A. Aeropor-
tul Internațional “George Enescu” Bacău. 

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 1
Număr ședințe în care a luat cuvântul 1
Prezenţă 29 ședințe  

(91%)
   

foto:ziaruldebacău.ro foto:fermapolitică.ro
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Drăgănuţă Constantin

 Drăgănuţă Constantin se află la cel de-al patrulea 
mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012, 
acesta a candidat pe listele PD-L. În prezent, este membru 
al Comisiei Dezvoltare europeană, buget și fiscalitate.

 Conform declarației de interese din anul 2014 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Constan-
tin Drăgănuţă este acţionar la 7 companii printre care se 
numără DRAVIDIAN GROUP, VOTIS SRL, TRIPTIC STAR, 
COSVAS, DRANACOS SRL şi  BAT TRANS SRL.

 Consilierul nu a depus nici un raport de activitate, 
conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. Intervențiile 
sale din plen au făcut referire la proiectul de hotărâre priv-
ind majorarea aportului Judeţului Bacău la capitalul social al 
S.C. “Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău” SA, proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi chel-
tuieli pe anul 2014 ale operatorilor economici aflaţi sub au-
toritatea Consiliului Judeţean Bacău și proiectul de hotărâre 
privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a „su-
melor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2014.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 27
Număr ședințe în care a luat cuvântul 6
Prezenţă 26 ședințe 

(81%)
   
Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă
•  Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi ad-
ministrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri 
ale statului pe anul 2013, precum şi estimările pe anii 
2014-2016. (15.03.2013)

Dumitru Răspopa Mincu Adrian

 Dumitru Răspopa Mincu Adrian se află la primul 
mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012, 
acesta a candidat pe liste Uniunii Social-Liberale, din partea 
PSD. În prezent este membru al Comisiei Dezvoltare euro-
peană, buget şi fiscalitate.

 Conform declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, este membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău.

 Dumitru Răspopa Mincu Adrian nu a depus nici un 
raport de activitate, conform site-ului Consiliului Judeţean 
Bacău. În cadrul ședințelor la care a fost prezent a avut 
o singură intervenție legată de proiectul de hotărâre priv-
ind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului 
Bacău – document cadru pentru perioada de programare 
2014-2020;

                     Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 1
Număr ședințe în care a luat cuvântul 1
Prezență 25 ședințe  

(78%)
   

foto:ziaruldebacău.ro
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Enache Codruț Nicolae 

 Enache Codruț Nicolae se află la primul mandat de 
consilier judeţean. La alegerile locale din 2012, acesta s-a 
aflat pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD, de-
venind consilier județean la data de 36.04.2013. A fost sec-
retar al Comisiei Dezvoltare europeană, buget si fiscalitat 
până la data de 26.11.2014, când a demisionat din funcția 
publică.

 Potrivit declarației de interese publicate pe site-ul 
CJ Bacău, Enache Codruț Nicolae este secretar al PSD 
Comănești. În perioada mandarului său nu a depus nici un 
raport de activitate și nu a avut nici o intervenție în plen.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezență 32 ședințe 

(100%)
   

Enășoae Petru
 Enașoae Petru se află la cel de-al treilea mandat de consilier 
judeţean. La alegerile locale din 2012, acesta a candidat pe listele PDL. 
În ceea ce priveşte traseul său politic, în 2004 a candidat la poziţia de 
consilier județean 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 candi-
dat pentru un nou mandat, în anul 2008. În prezent, acesta este consilier 
județean independent și membru al Comisiei Cultură, educaţie, tineret 
şi sport. Enășoae Petru a depus un raport de activitate pe anul 2013, 
conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău.   
 Luările de cuvânt din plen au făcut referire la proiectele 
de hotărâre legate de asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia roma-
no-catolicilor „Dumitru Martinaş” din Bacău pentru organizarea şi des-
făşurarea proiectului „Clubul tânărului european”, observaţii la ordinea 
de zi prezentată pe 28.09.2012, proiectul de hotărâre privind acordarea 
Premiului de excelenţă domnului profesor doctor Ioan Mitrea, proiect-
ul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de 
proiecte de management, a Proiectului de management câştigător şi a 
duratei pentru care nse va încheia Contractul de management la Com-
plexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea asocierii Judeţului Bacău şi Municipiul Moineşti în vederea 
realizării şi finanţării în comun a obiectivului „Transformare Club „Lira” 
în Casa de Cultură Municipală şi creare Centru Regional de Cultură ” 
și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consili-
ului Judeţean Bacău, precum şi repartizarea unor sume din fondul de 
rezervă bugetară pe anul 2014.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 39
Număr ședințe în care a luat cuvântul 18
Prezenţă 32 ședințe (100%)

   
Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă
•  Proiectul de hotărâre privind virarea unor credite bugetare între cap-
itole de cheltuieli ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău şi 
repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului 
Judeţean Bacău (25.07.2012).
•  Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-ter-
itoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2013, 
precum şi estimările pe anii 2014-2016. (15.03.2013)
•  Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public 
Judeţean pentru promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 
Salvamont a unui spaţiu din imobilul situat pe strada Ioniţă Sandu Stur-
za, nr.1, municipiul Bacău (31.10.2013).
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Floroiu Ionel

 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 2014, pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Floroiu Ionel 
este acţionar unic al companiei NEOCOM SRL şi al com-
paniei PROINDEOM-PER, deţinând acţiuni în proporţie de 
33% în cadrul celei din urmă. De asemenea, este membru 
în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări 
de Sanatate.
Floroiu Ionel a depus un raport de activitate pe anul 2013, 
conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate -
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor -
Prezenţă 32 ședințe 

(100%)
   

Ganea Laurențiu Eugen

 Ganea Laurențiu Eugen se află la primul mandat de 
consilier judeţean. La alegerile locale din 2012 a candidat din par-
tea PDL. În prezent, este membru al Comisiei Cultură, educaţie, 
tineret şi sport.
 Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Ganea Laurenţiu Eugen 
este acţionar unic al companiei Rom-Gan Construct şi preşed-
inte al Asociaţiei Române pentru o Societate Democrată. În luna 
noiembrie 2014, acesta a fost arestat preventiv sub acuzațiile de 
constituire de grup infracțional organizat, complicitate la evazi-
une fiscală, în formă continuată, și spălare de bani, alături de alți 
șapte oameni de afaceri.
 Conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău, Ganea 
Laurenţiu Eugen nu a depus niciun raport de activitate și nu a 
avut nici o intervenție în cadrul ședințelor ordinare sau extraor-
dinare.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezență 19 ședințe (59%)

   
Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă
•  Proiectul de hotărâre privind virarea unor credite bugetare între 
capitole de cheltuieli ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Bacău şi repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 
al Consiliului Judeţean Bacău (25.07.2012).
•  Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea compartimentului de au-
dit public intern în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Bacău, modificarea numărului de personal, 
a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţion-
are al acesteia (23.08.2012)
•  Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administra-
tiv-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe 
anul 2013, precum şi estimările pe anii 2014-2016. (15.03.2013)

foto:bacău.net foto:deșteptarea.ro
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Griţcu Gabriel

 Griţcu Gabriel se află la cel de-al doilea mandat de 
consilier judeţean. La alegerile judeţene din 2012 a candi-
dat pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Și-a 
început mandatul la data de 28.01.2013, iar în prezent este 
membru al Comisiei Dezvoltare europeană, buget şi fiscali-
tate.

 Conform declarației de interese din anul 2014 publi-
cată pe site-ul Consiliului Judeţean, Grițcu T.A. Gabriel este 
membru al Centrului Regional de Ecologie şi membru în 
Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate 
Bacău. Acesta deţine şi functia de Vicepreşedinte al Biroului 
Politic al Organizaţiei Municipale Bacău şi al Biroului Politic 
Judeţean TNL.

 Consilierul nu a depus nici un raport de activitate, 
conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău și nu a avut 
nici o luare de cuvânt în cele 30 de ședințe la care a luat 
parte.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezență 30 ședințe (94%)

   

Humulescu Vasile

 Humulescu Vasile se află la cel de-al doilea mandat 
de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012 a candi-
dat pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PC. În prez-
ent, este secretar al Comisiei Cultură, educatie, tineret şi 
sport.

 Conform declarației de interese pe anul 2014 publi-
cată pe site-ul Consiliului Județean Bacău, Humulescu este 
Primvicepreşedinte al Filialei Judeţene a Partidului Conser-
vator şi seful unui cabinet europarlamentar.

 Vasile Humulescu a depus un raport de activitate 
pe anul 2013, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. 
Cele două intervenții ale sale au făcut referire la proiectul de 
hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritori-
ale conform art.33 alin.(3) din Legea nr.273/2006 a sumei 
de 3.000 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru susţine-
rea programului de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală 
și la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități ad-
ministrativ teritoriale a „sumelor defalcate din unele venituri 
ale statului” pe anul 2014.  

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 2
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 32 ședințe (100%)

   

foto:ziaruldebacău.ro
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Ichim Mihai

 Ichim Mihai s-a aflat la cel de-al treilea mandat de con-
silier judeţean. La alegerile locale din 2012, a candidat pe listele 
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. În mandatul 2012 – 2016 
a fost membru al  Comisiei Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea 
unor categorii de persoane. 
 Conform declaraţiei de interese din anul 2014 publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Mihai Ichim a fost Vice-
preşedinte al Biroului Politic Teritorial PNL Bacău şi membru în 
Delegaţia Permanentă PNL.
 Mihai Ichim a depus un raport de activitate pentru anul 
2013, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. 
 Printre luările de cuvânt ale consilierului avute în ultimul 
mandat se regăsesc cele referitoare la asocierea Judeţului Bacău 
cu Asociaţia romano-catolicilor „Dumitru Martinaş” din Bacău 
pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „Clubul tânărului 
european”, proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de 
dezvoltare durabilă a judeţului Bacău – document cadru pentru 
perioada de programare 2014-2020, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de manage-
ment, a Proiectului de management câştigător şi a duratei pentru 
care nse va încheia Contractul de management la Complexul 
Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea asocierii Judeţului Bacău şi Municipiul Moineşti în ve-
derea realizării şi finanţării în comun a obiectivului „Transformare 
Club „Lira” în Casa de Cultură Municipală şi creare Centru Re-
gional de Cultură ”, Proiect de hotărâre pentru modificarea Anex-
ei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.119/2012 privind 
aprobarea criteriilor procedurilor şi atribuţiilor specifice funcţiei 
de administrator public al judeţului Bacău, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L, aprobarea „Programului 
de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic 
judeţean, pentru perioada 01 Mai 2013 – 30 Iunie 2019”, cu mod-
ificările şi completările ulterioare.
 Consilierul a încetat din viață pe data de 29.10.2014.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 1 (pe anul 2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 141
Număr ședințe în care a luat cuvântul 28
Prezenţă 31 ședințe  (97%)

   
Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă
•  Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii 
aparţinând domeniului public al judeţului Bacău şi aflate în ad-
ministrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. (31.11.2012)

Isvoran Vasile

 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 Dezvoltare eu-
ropeană, buget şi fiscalitate. În luna octombrie a acestui an, 
consilierul județean a trecut la UNPR.

 Conform declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Vasile Isvoran 
este membru al Consiliului de Administraţie CET Bacău. 
Consilierul Judeţean nu are nici o intervenție în plen și nu a 
făcut public nici un raport de activitate.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezență 32 ședințe (100%)
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Manolache Vasile

 Manolache Vasile  se află la primul mandat de con-
silier judeţean. La alegerile din 2012, a candidat pe listele 
PP-DD. În prezent, este membru al Comisiei Protecție so-
cială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.

 Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Vasile Mano-
lache a fost președinte al organizaţiei PP-DD Comăneşti 
până în luna octombrie a acestui an, când a trecut la PSD.

 Vasile Manolache nu a depus nici un raport de acti-
vitate și nu a avut nici o intervenție în plen.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezență 32 ședințe (100%)

   

Marchiș Ana

 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 Cultură, educaţie, 
tineret şi sport, Preşedinte al Comisiei Judeţene de eval-
uare şi selectare a proiectelor culturale, sociale şi sportive 
în conformitate cu Legea nr.350 din 2005 privind regimul fi-
nanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pen-
tru activităţi nonprofit de interes general, respectiv Preşed-
inte al Comisiei pentru analiza şi selectarea solicitărilor de 
acordare a sprijinului financiar tinerilor studenţi din judeţul 
Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate.

 Conform declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Ana Marchiș 
este membră în Consiliul Național al Femeilor – Bucureşti şi 
în Comitetul Executiv Judeţean al PSD Bacău.
 Intervențiile din plen au fost exprimate la proiectul 
de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă dom-
nului profesor doctor Ioan Mitrea, proiectul de hotărâre priv-
ind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte 
de management, a Proiectului de management câştigător 
şi a duratei pentru care nse va încheia Contractul de man-
agement la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului 
Bacău şi Municipiul Moineşti în vederea realizării şi finanţării 
în comun a obiectivului „Transformare Club „Lira” în Casa 
de Cultură Municipală şi creare Centru Regional de Cul-
tură”.
 Ana Marchiş a depus două rapoarte de activitate 
pentru anul 2012 respectiv 2013 , conform site-ului Consili-
ului Judeţean Bacău, și a trimis în atenția noastră rapoartul 
de activitate pe anul 2014.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 3 (anii 2012, 2013 

și 2014)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 16
Număr ședințe în care a luat cuvântul 7
Prezenţă 30 ședințe  (94%)

foto:deșteptarea.ro foto:observatoruldebacău.ro
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Marcu Costică

 Marcu Costică  se află la primul mandat de consilier 
judeţean. La alegerile locale din 2012 a candidat pe liste-
le Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. În prezent, este 
membru al Comisiei Cultură, educaţie, tineret şi sport.

 Marcu Costică nu a depus nici un raport de activi-
tate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. 

 Cele 34 de luări de cuvânt din cadrul plenului au 
vizat aspecte privind modificarea şi completarea domeni-
ului public al Judeţului Bacău, aprobarea aderării judeţului 
Bacău, în calitate de membru asociat, la ASOCIAŢIA GRUP 
DE ACŢIUNE LOCALĂ „COLINELE TUTOVEI”, a Actului 
constitutiv, a Statutului asociaţiei, a cuantumului cotizaţiei 
şi plata acesteia, numirea directorului Serviciului Public 
Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea 
Activităţii de SALVAMONT Bacău sau aprobarea Acordului 
de parteneriat pentru asocierea în vederea implementării 
de investiţii teritoriale integrate (ITI) şi proiecte plasate sub 
responsabilitatea comunităţii (CLLD) în teritoriul desemnat 
de Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, Judeţul Bacău – 
Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Neamţ – Consiliul Ju-
deţean Neamţ şi Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui 
și proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului mediu 
pentru masa verde de păşune în judeţul Bacău, pentru anul 
2013.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 34
Număr ședințe în care a luat cuvântul 11
Prezenţă 29 ședințe  (91%)

   

Mârtz Carmen

 Mârtz Carmen  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.  În prezent, 
este preşedinte al Comisiei Protecție socială, sănătate şi 
ocrotirea unor categorii de persoane.

 Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 publi-
cată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Mârtz Carmen 
este director al Medical Computer Center şi membru al 
Adunării Generale al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomuni-
tară Euronest. În ceea ce priveşte  funcţiile politice, este 
Preşedinta OFL Bacău şi membru al Biroului Politic Teritori-
al PNL Bacău.

 Carmen Mârtz nu a depus nici un raport de acti-
vitate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. Prin-
tre cele 19 luări de cuvânt în plen se numără referirile la  
proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de ser-
vicii de consultanţă juridică de către Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău sau efectuarea de modificări în Programul 
de investiții al bugetului propriu al Consiliului județean pe 
anul 2012 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pent-
ru obiectivul Lucrări de reparații capitale Secția contagioase 
copii – Spitalul Județean de Urgență Bacău.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 19
Număr ședințe în care a luat cuvântul 9
Prezență 32 ședințe  

(100%)
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Mihăilă Petrică
 Mihailă Petrică se află la cel de-al treilea mandat de consili-
er judeţean, candidând la alegerile locale din 2012 pe listele partidului 
PDL. Pe perioada primului mandat de consilier judeţean, în perioada  
2004 – 2008, a făcut parte din Partidul Umanist Roman transformat în 
Partidul Conservator, pentru ca spre finalul mandatului să devină, pent-
ru cinci luni de zile, consilier independent.
 În prezent, este membru al Comisiei Juridice, administraţie 
publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţe-
nilor. Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Bacău, Petrică Mihăilă este secretar general al 
Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţie.
 Consilierul Județean nu a depus nici un raport de activitate 
pentru perioada mandatului curent, conform site-ului Consiliului Ju-
deţean Bacău. Acesta a avut în total un număr de 117 intervenții în plen, 
printre acestea regăsindu-se cele legate de proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale conform art.33 alin.(3) din 
Legea nr.273/2006 a sumei de 3.000 mii lei pentru achitarea arieratelor, 
pentru susţinerea programului de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, proiectul 
de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a „su-
melor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2014, proiectul 
privind aprobarea Programului de transport public de persone prin ser-
vicii regulate, în trafic județean, pentru perioada 1 mai 2013 – 30 iunie 
2019, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Bacău,  proiectul de hotărâre privind virarea unor 
credite bugetare între capitole de cheltuieli ale bugetului propriu al Con-
siliului Judeţean Bacău şi repartizarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară al Consiliului Judeţean Bacău, aprobarea aderării judeţului 
Bacău, în calitate de membru asociat la Asociația Grupul de Acțiune 
Locală Valea Muntelui.
                     Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 117
Număr ședințe în care a luat cuvântul 20
Prezență 29 ședințe  (91%)

   
Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă
•  Proiectul de hotărâre privind virarea unor credite bugetare între cap-
itole de cheltuieli ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău şi 
repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului 
Judeţean Bacău (25.07.2012).
•  Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-ter-
itoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2013, 
precum şi estimările pe anii 2014-2016. (15.03.2013)

Năstasă Claudiu Constantin 

 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. În prezent deţine funcţia de Vicepreşedinte al Consili-
ului Judeţean Bacău.

 Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Claudiu Con-
stantin Năstasă este membru asociat al Asociaţiei Sport 
Club Bacău.

 Consilierul județean nu a depus  nici un  raport de 
activitate pentru perioada mandatului curent, conform site-
ului Consiliului Judeţean Bacău.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate -
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor -
Prezenţă 31 ședințe  (97%)

   

foto:aghiuta.com foto:bacaulive.ro
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Ochenatu Nechifor Eugen

 Ochenatu Nechifor Eugen se află la cel de-al treilea 
mandat de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012 
a candidat pe listele PD-L. Pe perioada primul mandat de 
consilier judeţean, în perioada 2004-2008 acesta a făcut 
parte din două partide (PSD şi PD).

 În prezent, este membru al Comisiei Juridice, ad-
ministraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale cetăţenilor.Din octombrie 2014, consilierul 
județean a revenit în Partidul Social Democrat.

 Consilierul Judeţean nu a depus nici un raport de 
activitate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. A 
avut o singură intervenți în plen, atunci când și-a anunțat 
colegii că a devenit membru al PSD.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 1
Număr ședințe în care a luat cuvântul 1
Prezenţă 30 ședințe (94%)

   
Proiecte de hotărâre la care a votat împotrivă
•  Proiectul de hotărâre privind virarea unor credite bug-
etare între capitole de cheltuieli ale bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Bacău şi repartizarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Judeţean Bacău 
(25.07.2012).
•  Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi ad-
ministrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri 
ale statului pe anul 2013, precum şi estimările pe anii 
2014-2016. (15.03.2013)

Olaru Neculai

 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.

 În prezent, este membru al Comisiei Juridice, ad-
ministraţie publică şi apararea drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale cetăţenilor.

 Potrivit declarației de interese din anul 2014 publi-
cată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău,  I. Neculai Olaru 
este asociat al companiei Elite Research.

 Consilierul județean nu a depus nici un raport de 
activitate pe durata acestui mandat. Intervențiile sale au 
vizat proiectul de hotărâre privind majorarea aportului Ju-
deţului Bacău la capitalul social al S.C. “Centrul de Afac-
eri şi Expoziţional Bacău” SA, proiectul de hotărâre privind 
asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia romano-catolicilor 
„Dumitru Martinaş” din Bacău pentru organizarea şi des-
făşurarea proiectului „Clubul tânărului european”,  proiectul 
de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatu-
lui de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău și proiectul 
de hotărâre privind aprobarea preţului mediu pentru masa 
verde de păşune în judeţul Bacău, pentru anul 2013.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 10
Număr ședințe în care a luat cuvântul 3
Prezență 28 ședințe  (88%)
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Olteanu Petre Cezar
 Olteanu Petre Cezar  se află la primul mandat de consilier ju-
deţean, după ce a candidat la alegerile locale din 2012  pe listele Uniunii 
Social-Liberale, din partea PNL. Mandatul acestuia a început la data de 
28 ianuarie 2013. În prezent, este membru al Comisiei Urbanism, ame-
najarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului și reprezentant în 
Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Bacău.
 Potrivit declarației de interese din anul 2014 publicată pe site-
ul Consiliului Județean Bacău, Petre Cezar Olteanu  este administrator 
al companiilor Neomob, Polinvest, Polimarket, West Tech şi Genmar 
Holding. Potrivit site-ului Consiliului Judeţean Bacău, acesta  a depus 
un raport de activitate pe anul 2013 și a transmis în atenția noastră 
raportul pe anul 2014.
 Cele 38 de luări de cuvânt au făcut referire la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului 
Bacău – document cadru pentru perioada de programare 2014-2020, 
proiectul privind asocierea a Județului Bacău cu Municipiul  Onești 
în scopul realizării în comun a obiectivului “Lucrări de modernizare la 
secţiile: Medicină internă, Neurologie şi ORL-Oftalmologie – Spitalul 
Municipal Oneşti şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestui 
obiectiv” și aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial “Mediu” în sectorul apă/apă uzată, proiect-
ul de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare în sectorul 
de apă şi vapă uzată din judeţul Bacău, aferentă perioadei 2014-2020, 
finanţată prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”;
 Lucrările comisiei. Potrivit propriului raport de activitate pe 
anul 2014 transmis reprezentanților RYMD, în decursul anului 2014, 
consilierul județean a participat la 26 de ședințe ale Comisiei nr. 2 - 
Urbanism,amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului. 
Conform propriei declarații, cea mai substanțială modificare a consti-
tuit-o hotărârea privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015 . Proiectul de 
hotărâre a fost pe ordinea de zi a ședintei din 24.06.2014 dar pentru că 
nivelul taxelor era prea mare s-a propus în ședința comisiei retragerea 
de pe ordinea de zi și repunerea în ședința din 28.07.2014. 

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 2 (pe anul 2013 

și 2014)
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 38
Număr ședințe în care a luat cuvântul 6
Prezență 30 ședințe (94%)

   

Pîslaru Marius

 Pîslaru Marius se află la primul mandat de consilier 
judeţean candidând la alegerile locale din 2012  pe listele 
Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. În prezent,  este 
preşedinte al Comisiei Urbanism, amenajarea teritoriului, 
lucrări publice şi protecţia mediului.

 Potrivit declaratiei de interese din anul 2014 publi-
cată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Pislaru Marius 
este membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Zona 
Metropolitană Bacău şi membru în Biroul Politic Teritorial 
PNL Bacău.

 Pislaru Marius nu a depus nici  un raport de activi-
tate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. În întrea-
ga perioadă a mandatului, consilierul județean a avut două 
luări de cuvânt, ambele legate de proiectul privind aprobar-
ea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. 
PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 2
Număr ședințe în care a luat cuvântul 1
Prezenţă 32 ședințe(100%)

   

foto:presaonestilor.com
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Pristavu Mihai

 Pristavu Mihai se află la cel de-al doilea mandat 
de consilier judeţean. La alegerile locale din 2012 a can-
didat pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD. În 
prezent, este preşedinte al Comisiei Dezvoltare europeană, 
buget şi fiscalitate.

 Conform declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Pristavu Mihai 
este administator al companiei Jupiter şi al Pristavcom. 
Este membru al asociațiilor Renaşterea şi Proliceum.

 Pristavu Mihai nu a depus nici un raport de activ-
itate pe durata mandatului curent. Acesta a avut șase in-
tervenții în plen, la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău și proiectul 
de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi chel-
tuieli pe anul 2014 ale operatorilor economici aflaţi sub au-
toritatea Consiliului Judeţean Bacău.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec.2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 6
Număr ședințe în care a luat cuvântul 3
Prezenţă 31 ședințe(97%)

   

Șendrea Iulian Răzvan 

 Șendrea Iulian Răzvan se află la primul mandat de 
consilier judeţean candidând la alegerile locale din 2012 pe 
listele PP-DD. În prezent, este membru al Comisiei Dezvol-
tare europeană, buget şi fiscalitate.

 Potrivit declaratiei de interese din anul 2014 publi-
cată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău,  Iulian Răzvan 
Șendrea este membru fondator al Asociaţiei Conştiinţa Eu-
ropeană, membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei 
Zona Metropolitană Bacău și membru al Lions Club „Sfantu 
Gheorghe” Bacău. În luna octombrie 2014 consilierul a tre-
cut de la PP-DD la PSD.

 Șendrea Iulian Răzvan nu a depus nici un raport 
de activitate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. 
A avut o singură luare de cuvânt, în legătură cu proiectul de 
hotărâre privind majorarea  alocaţiei zilnice de hrană pentru 
copiii şi elevii din instituţiile de învăţământ special de sub 
autoritatea onsiliului Judeţean Bacău.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 1
Număr ședințe în care a luat cuvântul 1
Prezență 32 ședințe  (100%)

   

foto:ziarudebacau.ro
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Șotcan Theodora

 Șotcan Theodora se află la primul mandat de con-
silier judeţean candidând la alegerile locale din 2012 pe 
listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD. În prezent 
este membru al Comisiei Cultură, educaţie, tineret şi sport.

 Potrivit declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Șotcan The-
odora este Vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD 
Bacău.

 Șotcan Theodora nu a depus nici un raport de ac-
tivitate, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău. In-
tervențiile sale în plen au vizat subiecte precum suportar-
ea cheltuielilor legate de transportul şcolar și proiectul de 
hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ 
special din judeţul Bacău pentru anul şcolar 2014 – 2015.

                  Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre inițiate 0
Luări de cuvânt în cadrul ședințelor 5
Număr ședințe în care a luat cuvântul 2
Prezență 31 ședințe  

(97%)
   

Șova Sorin

 Șova Sorin a ocupat poziţia de consilier judeţean 
din partea PD-L lăsată liberă de către Nicu Sapcă, în iunie 
2014. În luna noiembrie a aceluiași an, a devenit consilier 
independent. Până în prezent, nu a luat cuvântul niciodată 
în plenul CJ.

                    Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 0
Număr ședințe în care a luat cuvântul 0
Prezenţă 6 ședințe  (19%)
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Stănică Marian Ovidiu

 Stănică Marian Ovidiu 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 Par-
tidul Democrat Liberal. În prezent este secretar al Comisiei 
Juridice, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi lib-
ertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

 Potrivit  declaraţiei de interese din anul 2014 pub-
licată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, Stănică Mar-
ian Ovidiu este asociat unic al companiei PoundGand şi 
Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Bilaterală  
România-Columbia şi al Asociaţiei Euroregională Nord-Est 
a Mediatorilor Autorizaţi.

 Stănică Marian Ovidiu nu a depus nici un raport de 
activitate. Cele 14 luări de cuvânt au intervenit în timpul dis-
cuțiilor despre importanța construirii Catedralei Ortodoxe și 
a atribuirii sumei de 330 mii euro în anul 2014 pentru acest 
proiect, respectiv la Proiectul de hotărâre pentru demarar-
ea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de admin-
istrație al R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” 
Bacău.

                   Activitatea consilierului județean
Tipul activităţii Perioada Iun. 

2012–Dec. 2014
Rapoarte de activitate publicate 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 14
Număr ședințe în care a luat cuvântul 2
Prezenţă 29 ședințe(91%)

   

foto:desteptarea.ro
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Parlamentarii
 Reprezentanții județului Bacău în Parlament. Din totalul celor 588 de parlamentari desemnați să formeze leg-
islativul la alegerile din decembrie 2012, 18 au fost aleși în colegiile uninominale din județul Bacău. Astfel, pentru Camera 
Deputaților băcăuanii au ales să fie reprezentați de: Marcu Nicu USL (PNL), Necula Cosmin - USL (PSD), Ciubotaru Lucian 
Manuel - USL (PNL), Șova Lucian - USL (PSD), Marcu Viorica - USL (PNL), Avram Constantin - USL (PC), Palăr Ionel - USL 
(PNL), Iancu Iulian - USL (PSD), Viorel Hrebenciuc - USL (PSD), Vlase Petru Gabriel - USL (PSD), Melinte Ion – PPDD, 
Vreme Valerian - ARD (PDL), Smarandache Miron – PPDD.  La Senat, cei preferați de alegătorii județului Bacău au fost: 
Luchian Dragoș - USL (PNL), Nistor Vasile - USL (PC), Tătaru Dan - USL (PSD), Drăghici Damian - USL (UNPR) și Bujor 
Dumitru Marcel - PPDD

 După ce senatorul Damian Drăghici a renunțat la mandat în luna iunie 
a aceluiași an în favoarea funcției de europarlamentar, iar deputatul Viorel 
Hrebenciuc a demisionat la 21 octombrie 2014 în urma unor acuzații privind 
retrocedările ilegale, în prezent județul Bacău mai este reprezentat de doar 16 
parlamentari.
 Și configurația politică a suferit schimbări importante în decursul celor doi 

ani de mandat, următorii aleși schimbându-și formațiunea din partea căreia au fost aleși: Marcu Nicu, ales din partea PNL, a 
trecut la Partidul Liberal Reformator; Ion Melinte și Miron Smarandache au trecut de la PPDD la PSD; Valerian Vreme, ales 
din partea PDL, a devenit deputat independent, iar Bujor Dumitru, ales PPDD, este acum membru al UNPR.

 Nivelul de prezență este precizat doar în cazul deputaților deo-
arece pagina de internet a Senatului nu face publice aceste informații. 
În ceea ce privește prezența celor 13 deputați de Bacău la voturile 
finale din plenul Camerei, primul loc este ocupat de către deputatul 
PNL de Bacău Viorica Marcu, cu  o prezență de 90%. Aceasta este 
urmată de către deputatul PSD (fost PP-DD) Smarandache Miron cu 
o prezență de 89% și deputatul PNL Ionel Pălăr cu prezență de 85%. 
La polul opus, se află deputatul independent, Valerian Vreme, cu o 
prezență de doar 50%, urmat de către deputatul PNL Lucian Ciubota-

ru, respectiv deputatul PSD Viorel Hrebrenciuc , ambii cu o prezență de 57%.
 În ceea ce privește prezența medie în funcție de partidul de proveniență PSD ocupă primul loc cu o prezență de 
78.1%, acesta fiind urmat de către PNL, cu o prezență de 77.3%.                         
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   În topul celor mai harnici parlamentari 
băcăuani în ceea ce privește propunerile legisla-
tive la care s-au regăsit printre semnatari, primul 
loc este ocupat de către deputatul PSD (fost PP-
DD) Ion Melinte, cel care s-a numărat printre iniți-
atorii a 91 de propuneri legislative. Acesta este 
urmat de către deputatul PC Avram Constantin, 
semnatarul a  41 de inițiative legislative. Pe locul 
trei în acest clasament se regăsește deputatul 
PSD de Bacău, Dan Tătaru cu un număr de 39 de 
propuneri legislative, în timp ce colegul său de 
partid, deputatul Necula Cosmin, se află pe locul 

patru cu 37 de inițiave legislative. La pol opus se află deputatul PSD Hrebenciuc Viorel cu doar șase inițiative legislative 
semnate, fiind urmat de deputatul independent Valerian Vreme cu  opt propuneri legislative.

 În ceea ce privește raportul dintre inițiativele depuse și cele transformate în legi, deputatul PSD Cosmin Necula 
deține cel mai mare număr, șase dintre cele 37 de inițiative depuse de el devenind legi. Însă, dacă luăm în calcul criteriul 
eficienței, acesta se află pe locul 3 cu o eficiență 16,2%. Deputatul PSD Vlase Gabriel a avut 24 de inițiative legislative pro-
puse, dintre care cinci s-au transformat în legi, acesta având un procent de eficiență de 20,8%. Senatorul PSD Tataru Dan 
se află pe locul trei în această ierarhie, cu 39 de inițiative depuse, dintre care cinci au devenit legi, coeficientul eficienței fiind 
de 12,8%.

 Deputatul care a reușit să producă cele mai multe legi în această primă parte a mandatului său este Iulian Ian-
cu, din partea PSD, care, are 3 din cele 14 inițiative transformate în legi, ceea ce îi atribuie un procentaj al eficienței de 
21,4%.
 
 La polul opus se află senatorul PSD Bujor Marcel, cu 20 de inițiative depuse și nici o lege. În aceeași situație se 
situează și senatorul PC Nistor Vasile, Viorel Hrebenciuc, Valerian Vreme și Nicu Marcu.



46 Aleșii Băcăuani  la Raport  

 Fiecare deputat poate adresa întrebări și interpelări Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor ad-
ministrației publice. Potrivit definiției prezente pe site-ul Camerei Deputaților, întrebarea constă într-o simplă cerere de a 
răspunde dacă un fapt este adevărat, dacă o informație este exactă, dacă Guvernul și celelalte organe ale administrației 
publice inteleg să comunice Camerei informațiile și documentele cerute de Camera Deputaților sau de comisiile permanente 
ori dacă Guvernul are intenția de a lua o hotărâre într-o problemă determinată. Potrivit aceleiași surse, interpelarea constă 
într-o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai mulți deputați, prin care se solicită explicații asu-
pra politicii Guvernului în probleme importante ale activității sale interne sau externe. Interpelarea primului-ministru trebuie 
să vizeze politica Guvernului în probleme importante ale activității sale interne sau externe.

 Deputatul PSD Miron Smarandache se situează pe primul loc în ceea ce privește numărul de întrebări și interpelări 
adresate Guvernului și administrației publice dintre parlamentarii băcăuani, cu un număr total de 132 astfel de intervenții, 
dintre care 79 fac referire la subiecte ale județului Bacău. Pe locul al doilea se clasează senatorul UNPR Bujor Marcel, cu 
un număr de 82 interpelări și întrebări, dintre care 26 punctează subiecte din comunitatea băcăuană. Senatorul PNL Luchian 
Dragoș ocupă locul al treilea în acest clasament cu 28 de interpelări/întrebări, cu 12 care fac trimitere la județul Bacău.
Senatorul PSD Dan Tătaru, alături de deputații PSD Vlase Gabriel, Viorel Hrebrenciuc, Iancu Iulian, Necula Cosmin, dep-
utatul PNL Lucian Ciubotaru și deputatul PLR Marcu Nicu nu au înregistrat în perioada monitorizată nici o interpelare sau 
întrebare.

 Cel mai activ parlamentar băcăuan în ceea ce privește declarațiile politce este deputatul PC Avram Constantin cu 
un număr total de 85, însă dintre acestea doar una face referire la subiecte privind județul Bacău. Deputatul PSD Miron 
Smarandache se clasează pe locul al doilea cu un număr de 74 de declarații politice, dintre care 19 amintesc o situație din 
județul Bacău. Deputatul PSD Melinte Ion se află pe locul al treilea, cu 33 de declarații politice. Parlamentaii Dan Tătaru, 
Vlase Gabriel, Viorel Hrebrenciuc și Iancu Iulian nu au avut nici o declarație politică la în primii doi ani ai mandatului curent.
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Avram Constantin
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, colegi-
ul 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 al acelu-
iaşi partid.
 Deputatul este membru al:
• Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echili-
bru ecologic
• Grupului parlamentar de prietenie cu Danemarca
                                Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen 75%
Propuneri legislative iniţiate / Legi 41 / 2
Luări de cuvânt 93
Declaraţii Politice 85
Întrebări / Interpelări 92

    Deputatul Partidului Conservator, Avram Constantin, a avut, 
în mandatul curent, o prezenţă la votul din plen peste media celorlalţi 
parlamentari judeţeni, de 75%. 
 Acesta a iniţiat 41 de propuneri legislative, domeniile de in-
teres fiind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbaţi, 
susținerea creșterii natalității, alocaţia de stat pentru copii şi educația 
prin sport, statutul funcţionarilor publici, reglementările legislative în 
domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale sau instituirea unor 
facilităţi pentru studenţii şi masteranzii de administraţie publică, ştiinţe 
politice, relaţii internaţionale şi studii europene sub forma unor stagii de 
practică retribuite.
 Deputatul a luat cuvântul în plen de 18 ori în cadrul a 15 şed-
inţe şi a intervenit cu 17 declaraţii politice. Printre subiectele abordate 
de acesta s-au regăsit importanţa menţinerii articolului 1 din Consti-
tuţia României şi a Parlamentului Bicameral, căsătoria privită ca uni-
unea dintre un bărbat şi o femeie şi Biserica, factor de echilibru social, 
sistemul bancar şi fiscalitatea excesivă ca factori ai frânarii economiei 
româneşti.
 Întrebările şi interpelările deputatului au vizat în general su-
biecte de interes pentru judeţul Bacău precum sprijinirea SC RAFO 
SA Oneşti în vederea redresării, continuarea lucrărilor la Catedrala 
“Pogorârea Sfântului Duh” din Oneşti, finanţarea “Dig de protecţie” pe 
râul Troruş, în com.Gura-Văii, modernizarea drumului comunal 128, re-
construcția Școlii Generale nr.2 din satul Brătila sau impactul social al 
O.U.G 88/2013 care face referire la impozitarea 5,5% a veniturilor per-
soanelor fizice obținute din arenda pe terenurile agricole, chirii, dobânzi 
bancare.

Date de contact
Birou parlamentar: 
Telefon: 0234/ 57.17.45
 

Ciubotaru Lucian-Manuel
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, colegiul 
uninominal nr.3 din care fac parte zona de nord a municipiului Bacău, 
Spitalul Judetean Bacau; Spitalul TBC; Penitenciarul Bacau şi co-
munele: 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:
• Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
• Comisiei pentru afaceri europene
• Grupurilor parlamentare de prietenie cu Slovacia, Bahrein şi Costa 
Rica
                               Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen 57%
Propuneri legislative iniţiate / Legi 23 / 1

Luări de cuvânt 6
Declaraţii Politice 5
Întrebări / Interpelări 0
Moțiuni 6

   
 Lucian-Manuel Ciubotaru a avut o prezenţă la votul din plen 
de 57%. Deputatul a iniţiat 23 de proiecte legislative dintre care unul 
singur a devenit lege. Printre domeniile de interes ale deputatului Lucian 
Ciubotariu se numără cinematografia, transportul rutier, comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, votul prin corespondenţă, exercitat de 
cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării sau  
intabularea terenurilor agricole şi forestiere.

 Deputatul PNL a avut șase luari de cuvânt în cadrul a cinci 
ședinte, iar declaraţiile politice, în număr de cinci, au atins subiecte pre-
cum dizolvarea Parlamentului, o posibilă componenţă liberală a Guver-
nului sau demisia lui Traian Băsescu.

Date de contact
Birou parlamentar: Str. Vasile Alecsandri Nr. 3, localitatea Bacău, judeţ 
Bacău; Persoană de contact - Berto Gabriela 
Telefon: 0740 129 812 / 0727 311911
Email: lucian.ciubotaru@cdep.ro, lucian_win@yahoo.com 
Facebook: Lucian Ciubotaru
Web: CDEP 

foto:senat.ro foto:senat.ro

Email: 
pitumas@yahoo.ro
avram.constantin@partidulconservator.ro 
Web: CDEP 
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Hrebenciuc Viorel
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, cole-
giul uninominal nr.9 din care fac parte oraşele Slănic-Moldova şi Târ-
gu Ocna şi următoarele comunele: Bârsăneşti, Bogdăneşti, Buciumi, 
Caşin, Dofteana, Mănăstirea Caşin, Oituz, Pârgăreşti, Ştefan Cel Mare 
şi Târgu Trotuş. A candidat din partea Uniunii Social-Liberale, iar ulterior 
a făcut parte din Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat. La 
data de 21 octombrie 2014 deptuatul a demisionat din funcție.
 Pe durata mandatului său, deputatul a fost Vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor şi membru al:
• Comisiei pentru afaceri europene
• Grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Chineză 
şi Israel
                             Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–

Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen 57%
Propuneri legislative iniţiate / Legi 6 / 0

Luări de cuvânt 938
Luări de cuvânt în Biroul Perma-
nent

557

Declaraţii Politice 0
Întrebări / Interpelări 0

   
 Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc a avut o prezenţă de 57% 
la voturile finale din plenul Camerei Deputaţilor. Acesta a iniţiat șase 
propuneri legislative, subiectele abordate fiind egalitatea de șanse și 
de tratament între femei și bărbaţi, exploatarea resurselor naturale cu 
conţinuturi de metale preţioase ale României,  reglementarea energiei 
electrice și a gazelor naturale sau insolvența persoanelor fizice.
 În perioada monitorizată, a luat cuvântul în Plenul Camerei 
Deputaţilor de 938 de ori, numărul mare de intervenţii datorându-se cal-
ităţii de vicepreşedinte care îi solicită anumite observaţii pe procedură. 
Fiind membru al Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, Viorel Hre-
benciuc a avut, în cadrul discuţiilor interne,  165 de intervenţii referitoare 
la procedura de lucru.    
Parlamentarul băcăuan nu a avut nici o declaraţie politică şi nu a adre-
sat nici o întrebare sau interpelare guvernului, miniştrilor sau altor con-
ducători ai organelor administraţiei publice.

Date de contact
Birou parlamentar: str. Ștefan cel Mare, 
nr. 8, Slănic Moldova, Jud.Bacău; 
str. Mărășești, nr. 2, Bacău, jud. Bacău; 
Telefon: 0744508010; 0733.558.342
Email: viorelh@cdep.ro
Facebook: Viorel Hrebenciuc
Web: CDEP 

Iancu Iulian
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, colegi-
ul 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 ser-
vicii şi membru al:
• Grupurilor parlamentare de prietenie cu Azerbaidjan, Germania şi Nor-
vegia
                           Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–

Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen  79 %
Propuneri legislative iniţiate / Legi 14 / 3
Luări de cuvânt în BP 2
Luări de cuvânt 101
Declaraţii Politice 0
Întrebări / Interpelări 0

   
 Iulian Iancu a avut o prezenţă de 79% la voturile finale din 
plenul Camerei Deputaţilor. Acesta a iniţiat paisprezece propuneri leg-
islative dintre care una a devenit lege. Domeniile de interes ale ini’iat-
ivelor sale includ pescuitul şi acvacultura, interzicerea achiziționării de 
la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora 
utilizate în activitatea feroviară, statutul funcționarilor publici sau regle-
mentarea domeniului asistenței sociale.
 Deputatul PSD a luat cuvântul în Plenul Camerei Deputaţilor 
de 101 de ori, printre subiectele pe tema cărora şi-a exprimat opinia 
regăsindu-se performanţa energetică a clădirilor şi circulaţia pe drumu-
rile publice, stabilirea de  noi preţuri la producerea de energie termică în 
România sau eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea ener-
getică privind schimbările climatice şi energia pentru 2030.
 De asemenea, calitatea sa de Preşedinte al Comisiei pentru 
industrii şi servicii cere diverse intervenţii pe procedură în dezbaterea 
propunerilor legislative unde Comisia a realizat raportul.
 Parlamentarul băcăuan nu a avut nici o declaraţie politică şi 
nu a adresat nici o întrebare sau interpelare reprezentanților guvernului.

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 
4. Str. Principală (în sediul Primăriei Agăş), Bacău, 
Persoană de contact: Crăciun Codruţa – 0721 888 539 
Audienţe: V-S 10:00-13:00
Telefon: 0234/385.016; tel. mobil: 0720070347; 0726200526
Email: iancu.iulian@cdep.ro
Facebook: Iulian Iancu

foto:senat.ro foto:senat.ro
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Marcu Nicu
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, colegiul 
uninominal nr. 1 în data de 09.12.2012 validat la data de 19.12.2012. 
Din colegiul nr. 1 face parte municipiul Bacău. A candidat din partea Par-
tidului Naţional Liberal iar în prezent face parte din Grupul Parlamentar 
al aceluiaşi partid.
  Deputatul este membru al:
• Comisiei pentru afaceri europene
• Grupurilor Parlamentare de prietenie cu Ungaria şi Franţa (Adunarea 
Naţională)

                             Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen  81 %
Propuneri legislative iniţiate / Legi   9/ 0

Luări de cuvânt 4
Declaraţii Politice 3
Întrebări / Interpelări 0
Moţiuni 1

   
 Deputatul PNL s-a numărat printre semnatarii a trei proiecte 
de lege: propunerea pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării 
Independenței României , Propunere legislativă pentru recunoșterea 
meritelor personalului armatei partivipant la acțiuni militare și acordarea 
unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, respectiv propunerea 
privind revizuirea Constituţiei României. 
 În perioada monitorizată deputatul s-a făcut auzit de la tribu-
na Parlamentului pentru doar 29 de secunde, în momentul depunerii 
jurământului de învestitură.

Date de contact
Birou parlamentar: -Bacău, Str. V. Alecsandri Nr.3
Telefon: 0754 098 992
Email: marcu.nicu@yahoo.com, nicu.marcu@cdep.ro 
Facebook: -
Web: CDEP 

foto:senat.ro
Viorica Marcu

 Aleasă deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, 
colegiul uninominal nr.5 în data de 09.12.2012, validată la data de 
19.12.2012. Din colegiul 5 fac parte localităţile: Plopana, Izvoru Berheci-
ului, 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 Parlam-
entar al aceluiaşi partid.
 Deputata este membră a:
• Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
• Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 
• Grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Chineză 
şi Finlanda
                           Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014

Prezenţa la votul din Plen 90,7%
Propuneri legislative iniţiate / Legi 20/ 2
Luări de cuvânt 12
Declaraţii Politice 11
Întrebări / Interpelări 10
Moţiuni 6

  Deputata PNL s-a numărat printre iniţiatorii a 20 de proiecte 
de lege dintre care  două au devenit legi: Legea 159/2014, care vizează 
Codul Penal și Legea 131/2014 privind protecţia şi promovarea dreptu-
rilor copilului. Din analiza propunerilor legislative deducem că ariile de 
interes sunt sistemul educaţional, controlul transportului rutier şi intro-
ducerea programului „Masa la şcoală” pentru elevii din învăţământul de 
stat şi privat. 
 Deputatul PNL de Bacău a adresat Guvernului României și 
membrilor acestuia, de la începutul mandatului din 2012 și până în prez-
ent, un număr de 10 interpelări pe teme precum bugetul României pe 
anul 2014, măsurile din domeniul pensiilor, statutul asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap grav, cât și a îndemnizaților acestora, pro-
tecţia şi promovarea drepturilor copilului.
 Întrebările şi interpelările deputatului  au vizat și subiecte de 
interes pentru judeţul Bacău precum  refacerea capacităţii de tranzitare 
a acumulării lac de redresare aval captare UHE Bacău II, jud.Bacău, de-
colmatarea luciului de apă în vederea modernizării Insulei de Agrement 
Bacău, finalizarea investițiilor în unele unități de învățământ din cadrul 
Colegiului 5 din județul Bacău, sau echilibrarea sumelor de la bugetul de 
stat în vederea efectuării de către administrația publică locală a plățiilor 
aferente persoanelor angajate ca asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap grav, cât și a îndemnizațiilor.
Date de contact
Telefon: 0723 683 171
Email: viorica.marcu@cdep.ro
Facebook: Viorica Marcu
Web: CDEP

foto:senat.ro
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Necula Cosmin
 Parlamentar ales în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, co-
legiul 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:
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
• Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statu-
tul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
• Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pen-
tru relaţia cu UNESCO
• Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO 
(membru supleant)
• Grupurilor de prietenie cu Parlamentele din Republica Populară 
Chineză şi Israel
                                Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014

Prezenţa la votul din Plen 75 %
Propuneri legislative iniţiate / Legi 37 / 6

Luări de cuvânt 17
Declaraţii Politice 14
Întrebări / Interpelări 0

   
 Deputatul social-democrat s-a numărat printre iniţiatorii a 37 
de propuneri legislative, dintre care 6 au deveni legi. Printre domeniile 
de interes ale acestuia se regăsesc amânarea executării silite a cetățe-
nilor din locuinţe, egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi, regelemen-
tarea executării construcţiilor, înființarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transporul Rutier şi Fondul de mediu. 
Cosmin Necula a avut 17 luări de cuvânt în Plenul Camerei Deputaților. 
Printre temele abordate de către deputatul de Bacău se numără drep-
turile oamenilor încadraţi la grupa a II-a de muncă, problemele care 
apar în relaţiile dintre angajaţi şi angajator sau carnetul de sănătate al 
copilului.
 Dintre cele 14 declarații politice realizate de către deputat-
ul PSD de Bacău de la începutul mandatului și până în prezent, una 
singură a avut un subiect de interes pentru județul Bacău, care a vizat 
situația disperată a celor 380 de angajați ai SC Amurco Bacău.

Date de contact
Birou parlamentar: Str. Pictor Aman,
 nr.94 C, Bacău, 
Program: Luni-Miercuri 10:00-16:00, 
J-V 10:00-18:00, S 11:00-14:00
Telefon: 0757 373 534
Email: neculacosmin@gmail.com 
Facebook: Cosmin Necula
Web: CDEP 

foto:cdep.ro
Melinte Ion 
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, colegiul 
uninominal nr.5, în data de 09.12.2012 validat la data de 19.12.2012. Din 
colegiul 5 fac parte localităţile: Plopana, Izvoru Berheciului, Colonești, 
Filipeni, Oncești, Parincea, Horgești, Gioseni, Stănișești, Vultureni, Un-
gureni, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului, Dealu Morii, 
Lipova, Roșiori, Odobești și Secuieni. A candidat din partea Partidului 
Poporului – Dan    Diaconescu, iar în prezent face parte din grupul par-
lamentar al Partidului Social Democrat.     
 Deputatul este membru al:
• Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice
• Grupurilor Parlamentare de prietenie cu Republica Cehă, Albania şi 
Algeria
        Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen  82 %
Propuneri legislative iniţiate / Legi 91 / 3

Luări de cuvânt 35
Declaraţii Politice 33
Întrebări / Interpelări 12
Moţiuni 1

 
 Deputatul  PSD a avut în prima parte a mandatului său o 
prezenţă 82 % la votul final din plen. Ion Melinte a iniţiat 91 de proiecte 
legislative dintre care 3 au devenit legi. Din analiza acestora reiese că 
domeniile de interes sunt agricultura (legea apiculturii, legea viei și vinu-
lui în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, definirea spațiului 
rural național, propunere privind pajiștile permanente, înființarea Reg-
istrului Industriilor Alimentare, clasificarea fermelor și exploatațiilor ag-
ricole), regimul juridic al adopţiilor şi consumul de fructe în şcoli. Dintre 
propunerile legislative depuse de către dl. Melinte 30 dintre acestea se 
află la Senat, 25 în dezbatere la comisie, 15 fiind respinse definitiv.
Declarațiile politice ale deputatului ating subiecte precum Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PAC) 2014-2020, impactul CAS-ului 
asupra populației fără venituri, calamităţile naturale produse de înzăpe-
ziri, capacitatea sectorul de creştere a ovinelor de a contribui activ la 
dezvoltarea economico-socială sau despre reducerea TVA-ului la ali-
mente.
 Dintre interpelările și întrebările adresate Guvernului din 2012 
și până în prezent, menționăm următoarele: “Ordin al ministrului care 
blochează excursiile şcolare”, “CAS-ul sărăceşte populaţia fără venitu-
ri”, „Cercetare falimentară”, „Atenţie la producătorii agricoli români!” sau 
„Respectarea legii nu trebuie să fie opţională.”.

Date de contact
Birou parlamentar: Str. Nicolae Bălcescu,
nr. 10, Bacău
Telefon: 0729-168525, 0234/515 174

foto:cdep.ro

Email: apia.bacau@apia.org.ro 
Facebook: -
Web: CDEP
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Smarandache Miron
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, cole-
giul 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 în prezent este mem-
bru al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.
 Deputatul este membru al:
• Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
• Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE 
(membru supleant)
• Grupurilor de prietenie cu Parlamentele din Islanda (preşedinte), Re-
publica Cehă şi Turkmenistan
                            Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen 90%
Propuneri legislative iniţiate / Legi 29 / 2

Luări de cuvânt 75
Declaraţii Politice 74
Întrebări / Interpelări 132
Moţiuni 3

   
 Deputatul PSD Miron Smarandache a iniţiat 29 propuneri leg-
islative dintre care 2 au devenit legi, având ca și domenii de interes 
reforma în domeniul sănătății, organizarea și funcționarea Societății 
Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, alo-
caţia de stat pentru copii, circulația pe drumurile publice, sistemul asig-
urărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă sau sistemul unitar 
de pensii publice. 
 Acesta a avut 75 luări de cuvânt şi 74 declaraţii politice în tim-
pul a 49 de şedinţe. Intervenţiile deputatului au avut titluri ca “Monumen-
tele naturii din România, în pericol de dispariţie “ “Premierul-jucător!” 
sau “Războiul televiziunilor şi alternativele politico-mediatice ale lui Vic-
tor Ponta”, “Învăţămintele înfăptuitorilor Marii Uniri”,  “Românii susţin 
continuarea măsurilor actualului guvern”,”România are nevoie de in-
vestiţii majore în infrastructura rutieră”, “Ministrul Turismului nu poate 
interveni pentru plafonarea preţurilor mari din turismul românesc”; 
Dintre cele 132 de întrebări şi interpelări adresate reprezetanţilor guver-
nului 98 dintre acestea și vizează judeţul Bacău. Amintim dintre acestea 
cele care au făcut referire la „Stadiul înscrierilor în clasa pregătitoare 
în jud.Bacău”, „Importanţa terapiei ocupaţionale pentru deţinuţii din 
Bacău”, „Închiderea combinatului Amurco din Bacău”, „Facilităţile oferite 
prin PAC fermierilor din jud.Bacău”, „Situaţia disperată de la Rafo Oneş-
ti” şi „Conservarea monumentelor de patrimoniu din jud.Bacău”. Date 
de contact
Birou parlamentar: 
1.Str. Gării, nr.9, Comăneşti, Bacău, 
Telefon: 0234/356 136
Email: miron.smarandache@cdep.ro, 
Facebook: Miron Smarandache
Web: CDEP, http://www.mironsmarandache.ro/

Palăr Ionel
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, cole-
giul 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:
• Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echili-
bru ecologic
• Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii – Vice-
preşedinte
• Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pen-
tru relaţia cu UNESCO
• Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare - 
Vicepreşedinte
• Grupurilor de prietenie cu Parlamentele din Republica Islamică Paki-
stan şi India
                      Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen 85 %
Propuneri legislative iniţiate / Legi 24 / 1

Luări de cuvânt 10
Declaraţii Politice 8
Întrebări / Interpelări 2
Moţiuni 5

 În perioada monitorizată, Ionel Palăr a fost semnatarul a 24 
iniţiative legislative, dintre care una singură a devenit lege. Acestea 
vizează domenii ca alegerea şi funcţionarea administraţiei publice lo-
cale, autorizarea executării lucrărilor de construcții, înființarea Inspec-
toratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier, sistemul unitar 
de pensii publice sau suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale 
străine. Deputatul are 10 de luări de cuvânt în plenul Camerei Deputa-
ților iar temele abordate de acesta sunt vârsta de pensionare, reducerea 
CAS-ului și introducere neimpozitării profitului reinvestit, organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 
de Televiziune sau Forumul Economic China - Europa Centrală şi de 
Est. În ceea ce privește întrebările deputatului formulate în legislatura 
2012-prezent, acestea sunt în număr de două și vizează înlocuirea 
manualelor şcolare cu fişe de lucru pentru elevii de clasa I respectiv 
proiectul de Autonomie a Ţinutului Secuiesc promovat de UDMR.

Date de contact
Birou parlamentar: str. Vasile Alecsandri,
 nr. 3, jud. Bacău;
Telefon: 0726/200.625,
0234/571.894, 0752.191.220
Email: ionel.palar@cdep.ro
Facebook: Ionel Palar
Web: CDEP

foto:cdep.rofoto:cdep.ro
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Șova Lucian
 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, Nico-
lae Bălcescu, Racova, Sarata, Tamaşi şi Traian. A candidat din partea 
Uniunii Social Liberale iar în prezent este membru al grupului parlam-
entar al Partidului Social Democrat. 
 Deputatul este membru al:
• Comisiei pentru industrii şi servicii
• Comisia pentru transporturi şi infrastructură - Secretar
• Grupurilor de prietenie cu Parlamentele din Indonezia şi Georgia
                   Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen 84 %
Propuneri legislative iniţiate / Legi 15/ 2

Luări de cuvânt 9
Declaraţii Politice 3
Întrebări / Interpelări 1

 Deputatul PSD este semnatarul a 15 propuneri legislative 
dintre care  2 au devenit legi: Proiectul de Lege privind reglementar-
ea activităţii de voluntariat în România și Propunerea legislativă pentru 
completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.
 Lucian Şova a avut  9 luări de cuvânt în plenul Camerei, iar 
printre temele atinse de acesta se numără codul rutier, transporturile 
rutiere sau certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în nor-
mele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi 
folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.
Acesta a adresat o întrebare ministrului sănătăţii referitoare la asigurar-
ea finanţării în vederea terminării lucrărilor la investiţia “Lucrări civile de 
reabilitare a secţiilor de Obstretică şi Neonatologie”, din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Bacău.  
 Cele trei declarații politice susținute în anul 2013 au făcut 
trimitere la  temă falsă a protestelor transportatorilor, legată de pro-
testele acestora împotiva majorării accizei la combustibili, importanța 
codului rutier și a implicării poliției rutiere în realizarea acestuia, cât și 
perioculul asupra copiilor care se deplasează cu microbuzele școlare.

Date de contact
Birou parlamentar: -Str. Pictor Aman, nr.94 C, Bacău
Telefon: 0722 208 416
Email: lucian.sova@cdep.ro
Facebook: -
Web: CDEP

foto:cdep.ro
Vlase Petru Gabriel

 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, cole-
giul 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.
 Deputatul este membru al:
• Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - Sec-
retar 
• Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statu-
tul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului – Preşedinte
• Comisiei comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale
• Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO 
– Şeful Delegaţiei
• Grupurilor de prietenie cu Parlamentele din Japonia şi Israel (preşed-
inte)                      Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014

Prezenţa la votul din Plen 82%
Propuneri legislative iniţiate / Legi 24 / 5

Luări de cuvânt 16
Declaraţii Politice 0
Întrebări / Interpelări 0

   Deputatul PSD Petru Gabriel Vlase este a iniţiat 24 pro-
puneri legislative dintre care 4 au devenit legi (Legea nr.241 din 17 
iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate 
beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, Legea 291/2013 privind acordarea tichetelor de 
masă, Legea 134/2014 privind  reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional, Legea 103/2014 privind completarea 
Legii Audiovizualului).
 Alte domenii de interes pentru deputatul social-democrat au 
fost accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, pescuitul şi 
acvacultura, acordarea tichetelor de masă şi egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbaţi.
 Deputatul Gabriel Vlase a avut 16 luări de cuvânt în 12 şed-
inţe pe teme precum statutul deputaţilor şi al senatorilor, ratificarea 
Acordului între guvernul României şi guvernul Republicii Moldova priv-
ind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul 
Republicii Moldova şi regimul de control al exporturilor şi importurilor.
Date de contact
Birou parlamentar: Str.Pictor Theodor Aman, Nr.93 Bacău
Telefon: 0234 – 58.66.80
Email: gabriel.vlase@cdep.ro, cabinet@gabrielvlase.ro
Facebook: Gabriel Vlase
Web: CDEP, http://www.gabrielvlase.ro/ 

foto:cdep.ro
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Vreme Valerian
 Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 BACĂU, colegi-
ul uninominal nr.6 ce cuprinde municipiul Oneşti şi comunele Borzeşti, 
Slobozia, Gura Văii, Helegiu şi Livezi. A candidat din partea Partidului 
Democrat Liberal iar în prezent este deputat independent.
 Deputatul este membru al:
• Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
• Grupurilor de prietenie cu Parlamentele din Republica Cehă
                      Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen 90,2%
Propuneri legislative iniţiate / Legi 8 / 0

Luări de cuvânt 8
Declaraţii Politice 4
Întrebări / Interpelări 1
Moţiuni 7

 Deputatul Independent a iniţiat opt propuneri legislative aflate 
în dezbatere la Senat. Acestea fac referire la aprobarea unor măsuri fis-
cal pentru sprijinirea mediului de afaceri, stimularea consumului şi ser-
viciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare 
la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate 
sau înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă “Constantin Brâncuşi”. Acesta 
a luat cuvânt de opt ori în plenul Camerei exprimându-şi opinia în cad-
rul dezbaterii privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace 
electronice şi a bugetului de stat pe anul 2013. 
 În cele patru declarații politice, deputatul independent a atras 
atenția asupra importanție clasei de mijloc și a necesității unei strategii 
pentru economia românească, a condamnat activitatea parlamentarilor 
în prima sesiune a anului 2014 și a tras un semnal de asupra situaţiei 
deplorabile în care au ajuns unele oraşe monoindustriale din România.
 Valerian Vreme a prezentat în plenul Camerei Deputaţilor 
șapte moţiuni alături de deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului 
Poporului Dan Diaconescu şi ai grupului Parlamentar al Partidului Dem-
ocrat Liberal.

Date de contact
Birou parlamentar: Str. Poștei, nr. 1,
 Onești, jud. Bacău;
Telefon: 0733.558.269, 0722.376.027,
 0234.318.179
Email: valerian.vreme@cdep.ro
Facebook: Valerian Vreme
Web: CDEP, http://www.vremevalerian.ro/ 

foto:cdep.ro
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Bujor Dumitru Marcel
 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, Ne-
gri, N. Bălcescu, Racova, Sarata, Tamaşi, Traian, Coloneşti, Dealu 
Morii, Filipeni, Gioseni, Glăvăneşti, Horgeşti, Izvoru Berheciului, Lipo-
va, 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 candi-
dat din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu iar în prezent face 
parte din UNPR.
 Senatorul este membru al:
• Comisiei românilor de pretutindeni
• Comisiei pentru sănătatea publică
• Grupurilor de prietenie cu Parlamentele din Belarus
                            Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen -
Propuneri legislative iniţiate / Legi 20 / 0

Luări de cuvânt 61
Declaraţii Politice 10
Întrebări / Interpelări 52 / 29

 Senatorul UNPR a iniţiat în perioada monitorizată un număr 
de 20 iniţiative legislative. Din iniţiativele legislative înregistrate am ob-
servat un interes al senatorului faţă de domenii precum cele ale Codului 
de procedură fiscală, Legea Minelor, Reforma în domeniul sănătăţii, 
Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sau Ser-
viciile consulare pentru care se percep taxe, statutul artistului, statutul 
cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României, liberul acces la in-
formaţiile de interes public. Niciuna dintre inițiativele sale nu au devenit 
legi până în acest moment.
 Marcel Bujor a luat cuvântul în plen de 61 de ori. Intervenţiile 
sale au vizat subiecte precum sistemul sanitar şi nivelul de salarizare 
scăzut al medicilor români, prevenirea violenţei în familie, eficientizarea 
absorţiei fondurilor europene, retrocedarea terenurilor forestiere sau 
introducerea sistemului de bruiaj al telefoanelor mobile în penitenciare.  
Declaraţiile politice formulate de către senator fac referire la teme 
precum Ziua Românilor de pretutindeni, bătrânii din România, invazia 
românilor pe piaţa muncii din Marea Britanie, drepturile şi interesele 
copilului societăţii româneşti, dar şi sistemul sanitar românesc sau vul-
nerabilitatea justiţiei. 

Date de contact
Birou parlamentar: Str. C-tin Dobrogeanu Gherea 6A, parter, loc. 
Onesti, jud. Bacau, JOI:16:00-18:00 VINERI:12:00-18:00 SAM-
BATA:10:00-13:00
Telefon: -Vicu Roxana - 0737.010.322
Email: - : Facebook: -
Web: SENAT

Damian Drăghici
 
 Senator ales în colegiul uninominal 4 din Circumscripţia 
electorală nr. 04 Bacău din care fac pare: oraşul Buhuşi şi comunele 
Buhoci, Damieneşti, Filipeşti, Luizi-Călugara, Măgura, Mărgineni, Negri, 
N. Bălcescu, Racova, Sarata, Tamaşi, Traian, Coloneşti, Dealu Morii, 
Filipeni, Gioseni, Glăvăneşti, Horgeşti, Izvoru Berheciului, Lipova, Mo-
toşeni, Odobeşti, Onceşti, Parincea, Plopana, Podu Turcului, Răchitoa-
sa, Roşiori, Secuieni, Stănişeşti, Ungureni, Vultureni, Agăş, Ardeoani, 
Asău, Balcani, Bereşti-Tazlău, Brusturoasa, Ghimeş-Făget, Palanca, 
Pârjol, Sănduleni, Scorţeni, Solonţ, Strugari, Zemeş. A candidat din par-
tea Uniunii Social Liberale iar în iunie 2014 a demisionat după ce a fost 
ales europarlamentar. 
 Senatorul a fost membru al:
• Comisiei pentru cultură şi media
• Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
• Comisiei permanente comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pen-
tru relaţia cu UNESCO
• Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE)
• Grupului de prietenie cu Parlamentele din Portugalia şi Franţa (Senat)
                   Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Iun.2014
Prezenţa la votul din Plen -
Propuneri legislative iniţiate / Legi 3 / 0

Luări de cuvânt 1
Declaraţii Politice 0
Întrebări / Interpelări 0

 Senatorul Damian Drăghici a fost semnatarul a trei iniţiative 
legislative ce au vizat modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 priv-
ind alocaţia de stat pentru copii, revizuirea Constituţiei României şi com-
baterea consumului de droguri în trafic, precum şi în cazul persoanelor 
care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranţa, 
securitatea şi sănătatea terţilor. Cele trei iniţiative sunt în prezent înreg-
istrate la Senat pentru dezbatere. 
 Damian Drăghici a luat o singură dată cuvântul în plen, cu 
ocazia şedinţei de depunere a jurământului din data de 19 decembrie 
2012. Acesta nu a formulat nicio declaraţie politică şi nu a adresat nicio 
întrebare sau interpelare. 

Date de contact
Birou parlamentar: -
Telefon: 0728-081.957
Email: damiandraghici@mac.com
Facebook: Damian Drăghici
Web: SENAT

foto:senat.ro
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Luchian Dragoş
 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, Pră-
jeşti, Săuceşti. A candidat din partea Partidului Naţional Liberal, iar în 
prezent face parte din Grupul parlamentar al aceluiaşi partid.
 Senatorul este membru al:
• Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  
• Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
• Grupului de prietenie cu Parlamentele din Peru, Thailanda şi Indonezia                       
       Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen -
Propuneri legislative iniţiate / Legi 30 / 1

Luări de cuvânt 17
Declaraţii Politice 7
Întrebări / Interpelări 14 / 14

 Dragoş Luchian a iniţiat 30 de iniţiative legislative, iar una din-
tre acestea a devenit lege: L1/2014- Propunere legislativă pentru abro-
garea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal. Alte propuneri 
iniţiative legislative iniţiate au vizat subiecte precum folosirea limbajului 
semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin inter-
pret autorizat, modificarea şi completarea legii privind Codul Fiscal ori 
privind reforma în domeniul sănătăţii dar şi privind liberul acces la in-
formaţiile de interes public sau modificarea legii privind alocaţia de stat 
pentru copii.
 Senatorul băcăuan are, până în prezent, 17 luări de cuvânt în 
Plen. Două dintre acestea, datând din data de 25 martie 2013, vizează 
probleme ale judeţului Bacău, respectiv Informarea asupra stadiului 
lucrărilor financiare prevăzute în bugetul pe 2013 pentru demararea 
investiţiei “Centura ocolitoare a municipiului Bacău”.
 La capitolul declaraţii politice, Dragoş Luchian a susţinut 7 
declaraţii politice, dintre care amintim „Avertismentul diasporei, al 
utilizatorilor social media şi ai reţelelor de socializare asupra clasei 
politice!”, „Deschiderea anului şcolar preuniversitar – ocazie de dema-
gogie politică!”.
  Senatorul a adresat întrebări ce vizează municipiul Bacău 
cum ar fi construirea sălii de educaţie fizică şi sport a Colegiului Eco-
nomic, reabilitarea monumentelor istorice și culturale din județul Bacău, 
acordul de asociere a Republicii Moldova la UE. Celelalte intervenţii au 
vizat stadiul alocărilor financiare prevăzute în bugetul 2013 pentru final-
izarea investiţiei la Spitalul Municipal Bacău, angajarea şi acordarea de 
facilităţi angajatorilor care încadrează persoane cu vârste cuprinse între 
45 şi 65 de ani. 
Date de contact
Birou parlamentar: Str. Vasile Alexandri, nr. 2 Bacău, 
Telefon: 0726-100.102; 
Email: dragosluchian@yahoo.com, dragos.luchian@senat.ro
Facebook: Dragoş Luchian; 
Web: Senat

Nistor Vasile
 Parlamentar ales in colegiul uninominal 2 din Circumscripţia 
electorală nr.04 Bacă ce cuprinde Municipiile Oneşti, Moineşti, oraşele 
Comăneşti, Dărmăneşti şi comunele Helegiu, Livezi, Gura Văii, Berzu-
nţi, 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:
• Comisia pentru transporturi şi energie 
• Adunarea Parlamentară a OSCE (APOSCE) 
• Grupului de prietenie cu Parlamentele din India, Austria şi Ecuador
                      Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen -
Propuneri legislative iniţiate / Legi 16 / 0

Luări de cuvânt 22
Declaraţii Politice 11
Întrebări / Interpelări 32 / 23

 Vasile Nistor a iniţiat 16 propuneri legislative dintre care nici 
una nu e devenit lege. Dintre iniţiativele legislative distingem una ce îl 
are pe senatorul băcăuan drept iniţiator unic, aceasta vizând modificar-
ea Codului Penal. Celelalte iniţiative au ca obiect concediul şi indemni-
zaţia lunară pentru creşterea copiilor, revizuirea Constituţiei României, 
subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România, preve-
nirea şi combaterea pornografiei.
 Senatorul băcăuan a susţinut 11 declaraţii politice dintre care 
amintim „ Menţinerea spiritului de 1 Decembrie pe parcursul întregului 
an”, „25 noiembrie – Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei îm-
potriva Femeii”, „Cerşetoria copiilor, un fenomen alarmant ce trebuie 
diminuat”, „Rezultatele de la bacalaureat, motiv de îngrijorare”, „Înăspri-
rea pedepselor pentru infracţiunile de omor calificat şi omor deosebit de 
grav, o necesitate pentru însănătoşirea societăţii româneşti”, „Defrişările 
pădurilor, un atentat la siguranţa naţională”.
 Întrebările şi interpelările au avut ca subiecte accesarea 
Fondurilor Structurale Europene în domeniul Sănătăţii, defrişările ne-
controlate ale pădurilor din România şi absorbţia fondurilor europene, 
reînfiinţarea şcolilor de corecţie, criza de personal în grădiniţe, testarea 
competenţelor de limbă străină în ciclul primar, educaţie rutieră la nivelul 
şcolii generale.

Date de contact
Birou parlamentar: 
1. Onești, str. Poștei 1, bl.1, tel: 0234.318.179, jud. Bacău,
2. Moineşti, Str. Tudor Vladimirescu, bloc Greci, jud. Bacău; 
Persoane de contact: George Guşă/ Ariton Raluca; 
Telefon: 0721.240.686, 0756.806.665
Email: vasile.nistor@senat.ro
Facebook: -
Web: SENAT

foto:senat.ro
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Dan Tătaru
 
 Parlamentar ales in Colegiul Uninominal 3 din Circumscripţia 
Electorală nr.04 Bacău, în data de 09.12.2012, validat la data de 
19.12.2012. A candidat din partea Uniunii Social Liberale iar în prezent 
este membru al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.
 Senatorul este membru al:
• Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
• Adunarea Parlamentară NATO (membru supleant)
• Grupul parlamentar de prietenie cu Islanda
• Grupul parlamentar de prietenie cu Israel
                            Activitatea parlamentară
Tipul activităţii Perioada Dec.2012–Dec.2014
Prezenţa la votul din Plen -
Propuneri legislative iniţiate / Legi 39 / 5

Luări de cuvânt 1
Declaraţii Politice 0
Întrebări / Interpelări 0

 Senatorul PSD Dan Tătaru a iniţiat 39 propuneri legislative 
dintre care cinci au devenit Legi:
• L566/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe.
• L143/2013 - Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale.
• L201/2013 - Propunere legislativă privind reglementarea regimului 
juridic al societăţilor ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RAS-
DAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate.
• L454/2013- Propunere legislativă privind ziua liberă pentru îngrijirea 
sănătăţii copilului.
• L532/2013 - Propunere legislativă pentru completarea art.86 din 
Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.
 Printre alte domenii de interes care rezultă din iniţiativele 
acestuia sunt modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 
locale, salariile funcţionarilor publici, statutul cadrelor militare, protecţia 
persoanelor cu handicap, regimul juridic al societăţilor comerciale ale 
căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valo-
rilor mobiliare necotate şi exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi 
de metale preţioase ale României.
 Dan Tătaru are doar o singură luare de cuvânt în plenul Par-
lamentului, cu ocazia depunerii jurământului de investitură.

Date de contact
Birou parlamentar: Bacau, Str. Pictor Aman 94 C, Pers. de contact - 
Remedea Gheorghe
Telefon: 0234517627, 0744-519.581
Email: iodadan@yahoo.com, dan.tataru@senat.ro
Facebook: -
Web: SENAT
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Concluzii Generale
 În urma analizei activității consilierilor locali și județeni am constatat că aceștia nu cunosc sau nu respectă o bună 
parte din atribuțiile ce le revin, conform prevederilor legale. Câteva exemple privind aceste neîndepliniri ale obligațiilor prez-
ente în Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali fac referire la obligativitatea comisiilor de special-
itate de a obliga un raport anual de activitate, acesta neputând însă fi găsit pe pagina de internet a primăriei sau a Consiliului 
Județean. De asemenea, niciunul dintre consilierii locali nu ne-au transmis informații referitoare la organizarea perioadică, 
„cel puțin o dată pe trimestru”, a unor întâlniri cu cetățenii Bacăului în care să acorde audiențe și să prezinte ulterior în CL 
o informare privind problemele ridicate la întâlnire, conform cerințelor aceleiași legi. Cât privește implicarea consilierilor 
locali și județeni în promovarea unor proiecte de hotărâre, observăm că o foarte mică parte din totalul inițiativelor le aparțin 
acestora.  În cazul Consiliului Local, din totalul celor 397 de proiecte de hotărâre propuse în mandatul curent și analizate în 
prezentul raport, doar 39 (9,8%) au fost inițiate de consilierii locali, restul aparținând primarului sau viceprimarilor. Un număr 
de 11 consilieri au semnat ca inițiatori cel puțin un proiect de hotărâre, cei mai activi fiind consilierii Ilie Bîrzu (10 proiecte), 
Nechita Neculai (8 proiecte), George Bogatu (5 proiecte), Cosma Elena (3 proiecte) și Stanciu Ștefan (3 proiecte). Consilierii 
județeni nu au depus nici măcar un proiect de hotărâre, o explicație asupra acestui fenomen fiind absolut necesară întrucât 
întreaga funcționare a instituției are de suferit din cauza slabei implicări a tuturor decidenților. 

 În cadrul ședințelor ordinare și extraordinare am observat și o discrepanță semnificativă între nivelul de implicare 
al unor consilieri față de ceilalți. Dezbaterea și prezentarea argumentelor nu sunt, de cele mai multe ori, prezente în timpul 
ședințelor din CL și CJ, iar, în general, aceiași consilieri își exprimă punctul de vedere asupra celor aflate în discuție. Chiar 
dacă este posibil ca fiecare partid/grup din consilii să își desemneze un vorbitor, considerăm că este necesar ca fiecare 
consilier să intervină atunci când esste cazul, dar mai ales să aibă informații relevante despre fiecare proiect aflat în discuție 
astfel încât argumentele sale să contribuie la îmbunătățirea procesului legislativ. Cei mai implicați în discuțiile din cadrul 
ședințelor din plenul Consiliului Local au fost Manolache Cristinel și Ștefan Daniel Dragoș, aceștia însumând 35% din totalul 
celor 761 de luări de cuvânt. Cei doi au fost urmați de Vasile Drăgușanu cu 68 de luări de cuvânt (9% din total), Bîrzu Ilie 
(53 / 7% din total) și Năstase Maria Raluca, cu 38 luări de cuvânt (5% din total). Ținând cont de aceste cifre, constatăm că 
primii cinci consilieri locali au intervenit în timpul discuțiilor asupra proiectelor de hotărâre de interes local în 56% din totalul 
luărilor de cuvânt. Tot la capitolul luări de cuvânt, este important de precizat faptul că numai trei consilieri județeni - Ichim 
Mihai, Petrică Mihăilă și Vasile Cautiș (PSD) - au vorbit în plen mai mult decât toți ceilalți la un loc, cele 342 de intervenții pe 
care cei trei le-au înregistrat reprezentînd 52% din totalul celor 646 de luări de cuvînt monitorizate.

 Principalele zone de interes pentru parlamentarii fiecărui partid
 Analizând natura/subiectul inițiativelor legislative depuse de parlamentarii băcăuani am extras o serie de linii gen-
erale privind subiectele principale pe care aleșii fiecărui partid încearcă să le promoveze, după cum urmează:
 Parlamentarii PSD: Principalele zone de interes ale acestora sunt: social – promovarea egalităţii de șanse între 
femei și bărbaţi, acordarea tichetelor de masă, combaterea consumului de droguri în trafic; juridic - amânarea executării 
silite a cetățenilor din locuinţe, reglementarea regimului juridic al societăţilor comerciale ale căror acţiuni se tranzacţionează 
pe Piaţa RASDAQ, deconspirarea Securității; economic - exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţio-
ase, pescuitul şi acvacultura, interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor 
acestora utilizate în activitatea feroviară, reglementarea executării construcţiilor, înființarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transporul Rutier şi Fondul de mediu, constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale; administrativ: salariile 
funcţionarilor publici, statutul cadrelor militare;
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 Parlamentarii PNL:  Principalele zone de interes ale acestora sunt: social -  cinematografia, statutul interpretului 
în limbaj mimico-gestual, introducerea programului „Masa la şcoală” pentru elevi, protecţia şi promovarea drepturilor per-
soanelor  cu handicap, folosirea limbajului semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat 
juridic - înfiinţarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, sistemul unitar de pensii publice; 
economic - comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, controlul transporturilor rutiere; administrativ - alegerea şi 
funcţionarea administraţiei publice locale, eliminarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine;
 Parlamentarii PP-DD: Principalele zone de interes ale acestora sunt: social - consumul de fructe în şcoli, organi-
zarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, Protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, reforma în domeniul sănătăţii; juridic: înființarea Registrului Industriilor Alimentare, 
clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, regimul juridic al adopţiilor, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul unitar 
de pensii publice, modificarea codului de procedură fiscală;  economic: legea apiculturii, legea viei și vinului în sistemul 
organizării comune a pieței vitivinicole, alocaţia de stat pentru copii, stimularea forței de muncă, Legea Minelor;
 Parlamentarii PC: Principalele zone de interes ale acestora sunt: social - egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbaţi, susținerea creșterii natalității, educația prin sport, concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
Cinematografia şi Industria Filmului; juridic: modificarea Codului Penal, modificări ale Codului Fiscal; economic: alocaţia de 
stat pentru copii, recuperarea unor sume băneşti de la persoanele care aduc daune sănătăţii altor persoane.
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