Conducătorii României
Parlamentul României 2016-2020
Deputații și senatorii în funcție la momentul analizei (august-octombrie 2020)
Reacțiile și comentariile lui George Butunoiu, project architect Politoscop, la citirea CV-urilor oficiale
ale politicienilor din grupul analizat.

ACHIȚEI Vasile Cristian
1969 (51 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Vasile Cristian Achitei a facut "Training şi asistenţă tehnică pe în vederea implementăroo
de proiecte de infrastructură locală" din str. Ghiocei, nr. 7A, sector 2 Bucureşti. Ca sa poata face
astfel de implementăroo, domnul Vasile Cristian Achitei a urmat o facultate de constructii la vremea
la care trebuia facuta la Iasi, la stat.
A lucrat ca inginer un an la o companie privata de constructii in Botosani, dupa care a descoperit
placerea lucrului la stat, si acolo a ramas: in str. Victoriei, nr. 2 Botosani la Regia Autonomă a
Drumurilor de Interes Judeţean şi a Podurilor, apoi in filiala din Botosani a adresei Bucureşti, str.
Apolodor, nr.17, in piaţa Revoluţiei nr.1-3, Municipiul Botoşani, dupa care se muta in str. Izvor,
nr.2-4, Bucureşti pentru un job de deputat, versiunea fara limbi straine. Un profil cuminte, am putea
spune, fata de ce am vazut la alti colegi ai dansului. (GB – august 2020)
ADNAGI Slavoliub
1965 (55 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
ALEXANDRESCU Vlad Tudor
1965 (55 ani) - Senator USR 2016-2020
O cariera academica "de moda veche", curata, clara, la vedere, cu doctorat “Summa cum Laude”
luat la 30 de ani. Si nu oriunde, ci la Paris, în Ştiinţele Limbajului la Ecole des Hautes Etudes en
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Sciences Sociales, cu numeroase carti si alte publicatii, vorbitor elevat de mai multe limbi straine.
Profesor si conducator de doctorate serioase la Facultatea de Limbi și Literaturi Straine a
Universitatii din Bucuresti, fost ambasador si ministru al Culturii, membru al Uniunii Scriitorilor...
Cred ca domnul Vlad Alexandrescu se simte complexat in Parlament, printre doctorii si
academicienii de la Academia de Politie si de la Academia de Informatii, insa datoria fata de tara il
obliga sa stea si sa sufere... (GB – octombrie 2020)
ALEXE Costel
1983 (37 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Ministrul Mediului, nov. 2019 Domnul Costel Alexe nu a avut decenta sa-si faca un CV serios si ingrijit, mai ales ca a ajuns si intro functie importanta. Lipsa de logica in prezentarea informatiei e primul lucru pe care il observi,
inainte de a citi orice altceva. Domnul Costel Alexe a facut o facultate serioasa si la vremea ei, in 2
ani in loc de 4, ceea ce este absolut remarcabil. Master, apoi la scurt timp un doctorat in trei ani la
aceeasi facultate, ceea ce e din nou o nota foarte buna.
Dupa doctorat incepe o a doua facultate, la o universitate privata, si de 8 ani e inca student acolo.
Sau poate ca nu mai este, insa dansul nu a aflat... Apoi maruntisurile obisnuite in CV-urile de
parlamentari, ca intr-o zi s-a dus la o conferinta, a facut un training de doua zile la Radauti, a
ascultat o prelegere etc. A facut studii de piata la o firma cu sediul in Str. Vasile Gherghel, nr. 77,
Bucuresti, a si avansat acolo, desi in ultimii doi ani a lucrat in doua locuri, avand si un job la stat, in
Str. Costache Negri 48 Iasi, la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe care a ajuns sa-l si
conduca. Din 2012 e deputat.
Domnul Costel Alexe are un simţ practic dezvoltat, ambiţios, are capacitate de analiza si sinteza,
calitati care l-au ajutat sa fie competent in Windows 95 si XP, dar ambitia a avut o scapare cand a
trebuit sa invete limbile straine. Poate renunta la soferul de la minister, fiindca are permis de
conducere. (GB – august 2020)
AMBRUS Izabella Agnes
1977 (43 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Foarte laconica doamna Izabella Agnes Ambrus, nu considera ca meritam sa stim ceva mai in
detaliu despre dansa. A facut dreptul la Sibiu, a fost jurista si avocata de atunci, se pare. Nu scrie
nimic despre limbile straine, probabil ca nu prea are ce spune. (GB – august 2020)
AMPLEEV Adrian
1962 (58 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
ANASTASE Roberta Alma
1976 (44 ani) - Deputat PNL 2016-2020
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Liceu bun, facultate serioasa si la timp, engleza destul de bine si franceza binisor – premisele unui
bun start in cariera. Mai trece cateva maruntisuri la cursuri si seminarii, dar se poate trece cu
vederea, e rezonabil la dansa, altii se fac de ras de-a binelea cu acestea.
Apoi s-a facut directoare generala la o societate comerciala, inca de cand era studenta. Nu spune
despre ce era vorba, probabil ca are vreun motiv. Imediat dupa ce a terminat studiile a intrat pe la
ministere, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sect. 1, Bucureşti, in parlament, str.Izvor nr.2-4, sect.5,
Bucureşti, si dusa a fost de atunci pentru piata muncii (nepolitice), la care nu cred ca doamna
Roberta Anastase se va mai intoarce vreodata. (GB – august 2020)
ANDREI Alexandru Ioan
1985 (35 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un profil deosebit, si pare sa fie printre cei cativa din Parlament care nu au facut nicio facultate!
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
ANDRONACHE Gabriel
1974 (46 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un CV laconic, dar macar e mai ingrijit decat al altora. Necasatorit. Nu scrie ce liceu a facut, insa a
terminat dreptul la stat, la Bucuresti, ceea ce e de bine. A lucrat toata viata la stat, posturi relativ
marunte. Apoi deputat, si se pare ca aici ii place, pentru ca e deja de 12 ani. Ii dorim sa ramana cat
mai mult acolo, spre binele dansului, fiindca o reintoarcere in piata va fi dificila pentru el. Greu de
imaginat ce ar putea lucra intr-o firma mare si serioasa. (GB – august 2020)
ANDRONESCU Ecaterina
1948 (72 ani) - Senator PSD 2016-2020
Alta cariera academica "de moda veche", curata, clara, la vedere, cu doctorat in chimie luat la 35
de ani, conducatoare de doctorat la 48, cu activitati de cercetare, ba chiar si cu un brevet de
inventie. Decan si rector in mai multe randuri la Institutul Politehnic din Bucuresti, apoi parlamentar
de peste 25 de ani. Nu spune nimic despre limbile straine in CV, probabil si pentru ca in vremurile
acelea invatai doar rusa la scoala. (GB – octombrie 2020)
ANDRUȘCĂ Dănuț
1969 (51 ani) - Deputat PSD 2016-2020
CV cu greseli, facut la repezeala. A inceput facultatea la 28 de ani, dar macar a facut una serioasa.
Mai e si varianta sa o fi inceput la 18, dar sa o fi terminat dupa vreo 15 ani. Nu scrie in CV, dar
poate ca ne lamureste dansul intr-o zi. A fost aproape 20 de ani director la o firma ce produce
articole din cauciuc la Targu Neamt, dar nu spune daca a fost un mic atelier sau o mare corporatie
multinationala. A lasat-o ca sa mearga sa lucreze la stat, in 2013, si acolo a ramas. Engleza putin,
dar are permis de conducere, spirit de echipa si stie Windows. Cu un CV fara detaliile esentiale in el
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e greu sa-ti faci o imagine. Dar poate ca chiar asta a vrut... (GB – august 2020)
ANTAL Istvan Janos
1958 (62 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
CV foarte laconic, din care nu ai cum sa intelegi ce a facut si la ce nivel. A inceput facultatea tarziu,
la 26 de ani, dar a venit revolutia chiar cand a terminat si s-a apucat de politica. A strabatut tara
dintr-un colt in celalalt, s-a dus din Satu Mare tocmai pana in Mangalia pentru a fi sef la o hergehlie.
A mai lucrat la stat si in privat, dar nu se stie ce. Despre limbile straine niciun cuvant. (GB – august
2020)
ANTAL István Loránt
1981 (39 ani) - Senator UDMR 2016-2020
Unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli…
(GB – octombrie 2020)
ANTON Anton
1949 (71 ani) - Deputat ALDE 2016-2020
O cariera academica solida, cu doctoratul inceput la mai putin de 30, dar intins pe 9 ani. S-a mutat
la Bucuresti imediat dupa facultate, a intrat ca asistent la Universitatea Tehnică de Construcții
Bucuresti in 1972, ajungand profesor in 1995 si apoi conducator de doctorat, inventator prolific.
Ministru in mai multe guverne, deputat vorbitor de mai multe limbi straine, (GB – august 2020)
APJOK Norbert
1989 (31 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Un "CV" facut in bataie de joc. Domnul Norbert Apjok nu are facultate, nu stie limbi straine,
considera ca a fost "antreprenor" dar nu se stie cand, unde si cu ce. Parlamentar la 27 de ani... (GB
– august 2020)
ARCAN Emilia
1965 (55 ani) - Senator PSD 2016-2020
Doamna Emilia Arcan este Cetatean de onoare al comunei Cracaoani din judetul Neamt, singurul
politician roman care a primit aceasta cinste pana acum! Ca si alti parlamentari, doamna Emilia
Arcan a considerat la inceput ca liceul este doar pentru tocilari, asa ca dupa scoala generala s-a dus
direct vanzatoare la o Alimentara, vreo 10 ani. Probabil ca a avut o revelatie intr-o zi, privind cu
atentie salamurile si telemeaua, si s-a decis sa faca si liceul, totusi, pe care l-a terminat la 24 de
ani. Dar, odata ce a muscat din carnatul cunoasterii, doamna Emilia Arcan a prins gustul si nu s-a
mai oprit! A facut o facultate privata la Iasi, dupa 10 ani si-a luat si un master, tot acolo, dupa care
certificatul de absolvire de la Euro Best Team! Si, desigur, si pe cele de la Academia de Poliţie
Alexandru Ioan Cuza-Bucureşti si de la COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE, UNIVERSITATEA
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NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I, ca sa fie si dansa in randul lumii bune. Lucreaza ca economista
prin cateva locuri, dupa care presedinta a Consiliului Judetean Neamt, deputat. Doamna Emilia
Arcan a uitat sa-si treaca in CV limbile straine invatate la Cracaoani, dar speram ca o va face in
legislatura urmatoare, acum ca i-am atras atentia asupra acestei scapari. (GB – octombrie 2020)
ARCAŞ Viorel
1958 (62 ani) - Senator PSD 2016-2020
Lucrurile sunt destul de clare pentru domnul Viorel Arcaș: face facultatea de stiinte economice la
vremea ei, apoi 20 de ani la o fabrica din Medias, unde a luat-o de jos si a ajuns director, dupa care
senator de aproape alti 20 de ani. Ca sa nu se simta complexat fata de distinsii sai colegi, domnul
Arcas isi ia si dansul un doctorat, cand era deja in Parlament, insa nu spune unde. In rest, casatorit,
1 buc. copil, franceza... (GB – octombrie 2020)
ARDELEAN Ben-Ori
1975 (45 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Pastor, apoi profesor la Facultatea de Teologie Baptistă a Universitatii din București dupa studii si
cercetare in SUA, apoi doua doctorate simultan inainte de varsta de 35 de ani. Unul dintre
parlamentarii cu educatia cea mai solida. Are traiectoria sa academica deja trasata, clara. (GB –
august 2020)
ARSU Alin Ionuț
1978 (42 ani) - Deputat USR 2016-2020
Domnul Alin Ionut Arsu a inceput facultatea (Sociologie si asistenta sociala) ceva mai tarziu, insa
dupa aceea s-a tinut de carte si a facut doctoratul in 3 ani, imediat dupa master. Se pare ca
asistenta sociala e vocatia dansului, pentru ca asta a facut toata viata. Profil de ONG-ist, nu prea
are ce face intr-o companie comerciala, mai ales ca nu stie engleza mai deloc. Greu de imaginat ca
o mare companie l-ar angaja pe un post de middle management, cel mult, dar nici el nu-mi
imaginez ca ar vrea asa ceva, asa ca chestiunea viitorului domnului Alin Ionut Arsu pare transata
deja... (GB – august 2020)
AVRAM Constantin
1954 (66 ani) - Deputat ALDE 2016-2020
Foarte expeditiv domnul Constantin Avram cu CV-ul. Liceu teoretic, isi ia o perioada de reflectie,
apoi termina metalurgia. A fost director toata viata de dupa revolutie, in companii private din
Bacau, insa fara sa sufle o vorba despre ele. Dar adevarata activitate pare sa fi fost in politica,
pentru ca in ultimii 25 de ani tot asta face, cu functii in judet. Introduce o nota subtila de mister cu
un pseudonim literar ("Pitu"), si tot in mister lasa limbile straine, dar cred ca stiu de ce. (GB –
august 2020)
AVRAM Nicolae
1963 (57 ani) - Senator PSD 2016-2020
Cel mai interesant profil de parlamentar din cate mi-a fost dat sa vad pana acum: fara liceu, dar
totusi cu un Certificat de calificare Seria A Nr.124027/Nr.52/1982, si inca unul obtinut la 41 de ani,
Certificatul de absolvire al cursului de calificare Seria B 010118/Nr.1004/24.02.2004. Nu stim ce
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face pana la 30 de ani, dar apoi lucreaza ceva in "domeniul panificatiei", poate chiar brutar in
comuna sa, "Șura MAre", al carei primar ajunge pana la urma. Si sta acolo 20 de ani, pana vine la
Bucuresti ca deputat ca sa faca transferul de know-how de la Șura Mare catre toata tara, si poate
chiar dincolo de EA... (GB – octombrie 2020)
AXINTE Vasile
1951 (69 ani) - Deputat PSD 2016-2020
A lucrat aproape 10 ani ca sudor. Probabil a avut o revelatie intr-o zi, asa ca s-a mobilizat si si-a dat
examenul de bacalaureat la 23 de ani si a facut si o facultate de mecanica pana la urma! 10 ani ca
inginer la o intreprindere de traductoare şi regulatoare directe, apoi aproape 25 a condus o
cooperativa mestesugareasca, amandoua din Pascani. Dupa care primar, deputat, si asta a fost tot,
probabil ca acum asteapta pensia. Vorbitor de rusa, dar asa, cat sa scrie ceva in CV. (GB – august
2020)
BABUȘ Radu
1978 (42 ani) - Deputat PSD 2016-2020
A inceput foarte bine, la un liceu cunoscut, dar apoi s-a dus direct la Romano-Americana, probabil
ca avea deja ceva in minte. Pune in CV "master" alaturi de "Ovidiu Sincai", dar din cate stiu eu
aceste cuvinte nu au cum sa stea impreuna. Bocconi e altceva, desigur, dar daca esti foarte evaziv
cu ce s-a intamplat acolo, pot cititorii sa-si imaginezi orice, de la a o inconjura de trei ori si a face
poze cu celebra universitate, de pilda, si pana a ramane acolo un an ca sa pleci mai destept decat
ai intrat. Dar poate ne va spune intr-o zi domnul Radu Babus ce a facut la Bocconi. Pentru ca ce a
facut la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” e usor de intuit...
Mai departe e si mai interesant, cand citim despre joburi: chiar inainte sa termine masterul, tanarul
Babus a fost numit Director General si Preşedinte al Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă
de Exploatare a Domeniului Public şi Privat, Constanţa, pe care a condus-o aproape 10 ani. Dupa
care parlament, la al doilea mandat de deputat, in grupul cunoscatorilor de Internet Explorer cu
meniul in limba romana. (GB – august 2020)
BACIU Gheorghe
1949 (71 ani) - Senator PMP 2016-2020
Unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli…
(GB – octombrie 2020)
BĂDĂLĂU Niculae
1960 (60 ani) - Senator PSD 2016-2020
Trebuie sa mai cercetez putin, ca sa nu fac afirmatii fara acoperire, dar e aproape sigur ca domnul
Niculae Badalau e cel mai invatat dintre parlamentari, din toate timpurile! Dupa cum reiese din
socotirea numarului sau de diplome: trei facultati, trei mastere si un doctorat! Inginer constructor,
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apoi inca o facultate la Institutul Agronomic, dreptul la Bioterra cand era deja deputat, mastere pe
banda rulanta, un doctorat nu se stie unde. Foarte vorbaret domnul Niculae Badalau cand e vorba
despre colectia sa de mastere si doctorate, insa foarte discret cand este sa aflam daca a lucrat pe
undeva si ce. CV-ul sau profesional incepe la varsta de 40 de ani cu jobul de prefect la Giurgiu, apoi
deputat. Domnul Niculae Badalau vorbeste engleza si franceza si poate conduce orice pe drumurile
publice, de la motoreta la tractoare si camioane mari cu remorca. Are si o activitate publicistica
intensa, precum remarcabila lucrare enciclopedica "Coruptia in administratia publica - Coruptia si
descentralizarea in administratia publica locala". (GB – octombrie 2020)
BADEA Viorel Riceard
1968 (52 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Viorel Riceard Badea e atat de mandru de functia sa de Preşedinte al Ligii Studenţilor din
Universitatea Bucureşti de acum 30 de ani, pe care a onorart-o timp de un an de zile, incat si-a
trecut asta de doua ori in CV, ca sa fie sigur ca nu o rateaza nimeni. Facultatea de Litere cu
specializarea pe italiana i-a deschis domnului Viorel Riceard Badea un culoar catre norocul in viata.
La scurt timp dupa facultate ajunge prin Guvern si in Parlament, si acolo ramane de o viata, pe ce
se gaseste, cel mai mult placandu-i sa fie senator, se pare, fiindca e aici de 12 ani. (GB – octombrie
2020)
BĂDULESCU Dorin Valeriu
1976 (44 ani) - Senator PMP 2016-2020
Domnul Dorin Valeriu Bădulescu a participat la doua seminare in 2010 si la inca unul in 2011! Mai
mult, are chiar si o diploma de la SC Mondo Consult SRL si una de la SC Pro Training Intens SRL!
Asta pe langa doctoratul militar de la Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”. Astfel inarmat,
domnul Dorin Valeriu Bădulescu isi face propriile firme de avocatura si de mediere, care-l
propulseaza direct catre un job de senator, in comisia vorbitorilor de engleza si franceza. (GB –
octombrie 2020)
BĂIȘANU Ștefan Alexandru
1968 (52 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Umanist inca din liceu, facultate si doctorat in filosofie, inca o facultate de drept si un curs de ajutor
de analist programator, acesta din urma in perioada 2005-2006, adica la 6 ani dupa doctorat! Si
pare atat de mandru de acest curs de ajutor analist programator, incat l-a pus de doua orin in CV!
Profesor toata viata, la liceu, mai intai, apoi la universitatea din Suceava, cu cateva intreruperi, ca
sa fie prefect. O cariera academica de provincie tipica, multe publicatii serioase si interesante,
vorbit engleza si franceza. Are drumul sau, desigur, nu e de asteptat sa se mai schimbe ceva in
aceasta traiectorie. (GB – august 2020)
BALAN Ioan
1967 (53 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Ioan Balan a luat-o greu din loc, dar dupa aceea nu l-a mai putut opri nimeni si nimic! A
luat bacalaureatul la 28 de ani, dar apoi doua facultati una dupa alta, ambele la o universitate
privata, plus un master, tot acolo. Si apoi doctorat in management la Galati, de data aceasta la o
facultate de stat rezonabila. Pacat ca nu si-a facut timp sa invete bine si niste limbi straine, daca tot
s-a pus atat de serios pe citit. Politician inca din liceu, si tot din liceu, cu mult inainte sa-si ia
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bacalaureatul, manager la SC Taylan Exim S.R.L Suceava. Dupa care deputat de trei ori la rand,
desigur, adica de 12 ani. Reteta succesului la Suceava, se pare... (GB – august 2020)
BĂLĂNESCU Alexandru
1946 (74 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Dreptul la timpul lui si la o facultate respectabila, avocat toata viata, procuror un an, dar se pare ca
nu i-a placut. Cariera juridica solida in judetul sau, in paralel cu una politica la fel de lunga. Limbi
straine probabil ca nu, dar la Mehedinti nu se pune. (GB – august 2020)
BALINT Liviu Ioan
1971 (49 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Liceu industrial la Cehu Silvaniei, dar la 38 de ani si-a descoperit pasiunea pentru invatatura si nu la mai putut opri nimeni: a facut doua facultati private in paralel, una de drept si una de stiinte
politice, plus alte doua mastere tot la universitati private, si tot in paralel! Se pare ca domnul Liviu
Ioan Balint a descoperit misterul si binefacerile paralelismului, pentru ca a condus doua afaceri
private in paralel, in Gârceiu, ambele la Nr. 268, pana cand l-au recrutat cei de la Serviciului
Judeţean de Ambulanţă Sălaj ca sa-i conduca vreo doi ani si jumatate in Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 67
Zalău. Dupa aceea a fost recrutat de Parlamentul Romaniei si s-a mutat in str. Izvor nr.2-4, sector 5,
Bucureşti. Dintre browswere, a ales sa se specializeze in Internet Explorer, pentru acest mandat.
(GB – august 2020)
BANIAS Mircea
1966 (54 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Mircea Banias nu si-a pus CV-ul pe pagina Parlamentului, insa are site-ul sau pe Internet.
Cam arogant, dar nu e ceva neobisnuit. Dar citim lucruri bune acolo: liceu de informatica, Institutul
de Marina imediat dupa aceea, cariera solida de inginer de marina si de manager in marile
companii din domeniu. In 2008 lasa marinaria balta si intra in politica, direct senator de doua ori si
apoi deputat. Nu stiu daca face lucruri la fel de bune si in politica, insa dansul se poate intoarce
oricand la vechea sa meserie, spre diferenta de cei mai multi dintre colegii sai parlamentari. Nu
scrie ce limbi straine vorbeste, dar presupun ca se descurca in cel putin una. (GB – august 2020)
BĂNICIOIU Nicolae
1979 (41 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Domnul Nicolae Baniciou e deputat fix din anul in care a terminat Facultatea de Stomatologie la
Carol Davila, si de atunci asa a ramas. Asa ca lucrurile sunt lamurite in ceea ce-l priveste, si sunt
sigur ca la fel de clare sunt si pentru dansul. Presupun ca a fost un student bun, de vreme ce l-au
luat asistent universitar la un moment dat. In CV scrie ca de atunci lucreaza acolo, dar e greu de
crezut ca a mai pus piciorul vreodata in universitatea aceea de medicina in ultimii ani. Nu spune
daca vorbeste limbi straine. Oricum, e foarte expeditiv cu CV-ul, nu considera ca meritam sa stim
mai multe despre dansul. (GB – august 2020)
BÂRLĂDEANU Dragoș Petruț
1978 (42 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu bun in Focsani, dupa care o Romano-Americana. Scoala doctorala la cunoscuta universitate
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din Targoviste, pe care o tot face din 2014, dar are inca de aprofundat, intelegem. Se intoarce la
Focsani special pentru a lucra ca "functionar economic" la Nadria Comex SRL, insa il recruteaza
Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul in str. D.Cantemir nr.1, ca sa le fie Inspector de specialitate în
cadrul Direcţiei de Relaţii Interne şi Internaţionale. Intre 2006 si 2008 ia trei salarii in paralel: de la
Consiliul Judeţean si Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Vrancea, cel din str. D.Cantemir nr.1,
de la SC Nadria Comex SRL si de la Biroul europarlamentarului Cristian Dumitrescu, Bruxelles şi
Focşani. Si demonstrand atata putere de munca, pentru urmatorii 8 ani e ales Vicepresedinte al
Consiliului Județean Vrancea, si apoi deputat, aripa vorbitorilor de engleza. Sper sa-i fi tinut locul
neocupat cei de la SC Nadria Comex SRL, in cazul in care se decide sa se intoarca la activitatile
nepolitice. Asta pentru binele dansului...
PS: interesanta sectiunea cu "Activitati suplimentare" din CV din perioada in care domnul Dragoș
Petruț Bârlădeanu lucra la Consiliul Judeţean Vrancea - Focşani, cel din str. D.Cantemir nr.1:
Participarea in scopul promovarii judetului Vrancea la « Expozitia Internationala de Turism BMT »
Napoli - Italia
Colaborator din partea Consiliului Judetean Vrancea la Biroul Uniunii Nationale a Consiliilor
Judetene din Romania din Bruxelles
Bruxelles - Belgia
Participarea in scopul promovarii judetului Vrancea la Saptamana Europeana a Oraselor si
Regiunilor « Open Days »
Bruxelles - Belgia
Participarea in cadrul delegatiei judetului Vrancea la intalnirea anuala a Asociatiei Regiunilor
Europene
Udine - Italia
Conducerea delegatiei judetului Vrancea la Saptamana Europeana a Oraselor si Regiunilor « Open
Days »
Bruxelles - Belgia
Conducerea delegatiei romanesti la Summit-ul European al Oraselor si Regiunilor «Taste Europe »
Praga - Cehia
Participarea in scopul promovarii judetului Vrancea la „Targul International Imobiliar”
Cannes - Franta
Conducerea delegatiei judetului Vrancea la Adunarea Generala a Asociatiei Regiunilor Europene
Istanbul - Turcia
Participarea în cadrul delegaţiei judeţului Vrancea la cea de-a XXI-a Sesiune Plenară AREV, la al
XXVIII-lea Consiliu Internaţional AREV si cel de-al 61-lea Congres German de Viticultură „Intervitis
Interfructa 2013”
Stuttgart - Germania
Conducerea delegaţiei judeţului Vrancea la al patrulea Forum al cooperării România - Belgia, cu
tema: “Solidaritate, partenariat şi responsabilitate īn anul “Europei cetăţenilor”.
Leuven - Belgia
Conducerea delegaţiei judeţului Vrancea la vizita oficial-instituţională pentru realizarea unui
protocol de cooperare cu o serie de comune din judeţul Vrancea
Saracinesco - Italia
Participarea in cadrul delegaţiei judeţului Vrancea la Forumul economic internaţional „Economiile
creative, turismul durabil şi investiţiile străine”
Berlin – Germania
De parca nu pentru asta lua salariul de la Consiliul Judeţean Vrancea, Focşani, str. D.Cantemir
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nr.1... "Suplimentar" fata de ce or fi pentru domnul Dragoș PetruțBârlădeanu? (GB – august 2020)
BARNA Dan Ilie
1975 (45 ani) - Deputat USR 2016-2020
Putea sa-si fi facut un CV bine gandit, oare nu a vazut domnul Dan Barna ca acesta arata lamentabil
si e foarte greu de citit? Sau a vazut, dar nu l-a interesat? Sau a observat, ar fi vrut sa arate bine,
dar daca a vazut ca si celelalte CV-uri sunt la fel, si-a spus ca e mai cuminte sa nu strice dansul
"armonia"? Eu nu cred ca Parlamentul ii obliga sa-si faca CV-uri prost intocmite, sunt sigur ca aleg
sa se compromita singuri...
A dat multe informatii, ceea ce arata buna intentie. Dreptul la stat, la vremea lui, cand deja se
putea face mult mai usor la privat, e o nota buna. Se implica in ONG-uri inca student fiind, cu
activitati in domeniul educatiei juridice. Probabil ca nu castiga mare lucru ca ONG-ist, asa ca se
duce la o cunoscuta firma de avocati, unde sta doar un an, pentru ca revine la ceea ce pare sa fie
vocatia sa, adica ONG-uri, asociatii, fundatii, UE. Dreptul ramane in urma, si de atunci face training
si consultanta, in ultimii 10 ani ca antreprenor. Activ in organizatii nationale si internationale,
publica.
Activismul politic si apoi intrarea cu totul sunt pasi naturali pentru un astfel de profil, care nu pare
sa aiba vreun interes pentru marele business. Domnul Dan Barna are drumul sau, vocatia sa,
idealurile sale, si cu ele va ramane pana la pensie, imi spune mie intuitia. (GB – august 2020)
BEJINARIU Eugen
1959 (61 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Primul contact cu CV-ul domnului Eugen Bejinariu a fost o surpriza placuta. Dansul a luat un model
prost de CV, insa a avut inteligenta si reflexul de a-l rearanja, de a scoate din template tot felul de
lucruri inutile sau ridicole de-a dreptul, de a-l face sa arate cat de cat bine si usor de citit. Nu a mers
el cu logica pana la capat, dar, oricum, e un mare pas inaintea multor colegi parlamentari. Extrem
de sumar si de laconic, dar asta nu in detrimentul preciziei, fiindca ne indica de fiecare data in ce
punct din Bucuresti a lucrat: Guvernul României, Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1,
Bucureşti, sau Palatul Parlamentului - Camera Deputaţilor, str. Izvor nr 2-4, sect. 5, Bucureşti etc.
Mai lipsesc doar coordonatele GPS...
Militar inca din scoala, 20 de ani ofiter activ, urmatorii 20 politician cu functii inalte, asa ca lucrurile
sunt clare. Dovada ca poti reusi in viata si fara engleza sau o alta limba straina. (GB – august 2020)
BENDE Sandor
1959 (61 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Multi se chinuie sa-si ascunda CV-ul, sau macar sa te faca sa crezi cu totul si cu totul altceva decat
a facut el in viata, insa domnul Sandor Bende e cinstit si deschis. De aproape 30 de ani e tehnician
la Eletrica. Liceu industrial in Toplita, scoala de maistru electrician dupa 10 ani, dupa care surpriza:
facultate de drept terminata la 50 de ani, urmata apoi si de un master in administratie publica
europeana! Word, Excel in paralel, ba chiar si permise de conducere BE si CE. Limbile straine le-a
lasat pentru urmatorul puseu educational, probabil... (GB – august 2020)
BENEDEK Zacharie
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1967 (53 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Mi s-a parut cea mai interesanta poza de CV de pe siye-ul Parlamentului – cel putin din sectiunea
pentru deputati. Alura de dur, fara costum, neobisnuita printre celelalte de pe site-ul Parlamentului.
Dar m-am lamurit repede ca face parte din profil, asa pare sa fie domnul Zacharie Benedek si
apreciez ca a ramas consecvent. Inginer constructor, om de santier, asta a facut toata viata pana
sa se apuce sa ne construiasca si noua viitorul.
Firme mari, cunoscute, din P - ta 1 Decembrie nr.6, Sibiu, B - dul Mihai Viteazul nr. 48, Sibiu sau Str.
Retezatului nr. 8 Targu Mures. Pozitii de conducere, dar din acelea pentru care nu e nevoie de vreo
limba straina. In rest, competentele in care parlamentarii romani sunt experti: Word, Excel, permis
de conducere... Oricum, domnul Zacharie Benedek are o cariera clara la care se poate intoarce
oricand, daca se plictiseste de politica. (GB – august 2020)
BENGA Tudor Vlad
1981 (39 ani) - Deputat USR 2016-2020
Facultate in SUA, studii umaniste, master in management la Columbia University – nu vezi prea des
asta in Romania, si mai ales in Parlament. Antreprenor innascut, ajunge sa aiba cea mai mare
librarie online de carte straina din Romania, cu zeci de angajati si o cifra de afaceri suprinzatoare
pentru un astfel de business. E inca tanar domnul Tudor Vlad Benga, are toate usile deschise daca
vrea sa se reintoarca in business. Dar o va face tot ca antreprenor, sunt sigur, nu ca angajat. (GB –
august 2020)
BENKO Erika
1975 (45 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Se pare ca doamna Erika Benko a avut jurnalismul politic bine fixat in minte inca de mica, pentru ca
a facut un stagiu de jurnalism la Londra, apoi un colegiu tot in acest domeniu, facultate de stiinte
politice si master in lingvistica si comunicare, pentru a-si intregi profilul. Si-a pus toate aceste
competente in slujba primariei din Sfantul Gheorghe si a consiliului judetean, si se pare ca a
meritat, pentru ca a fost rasplatita cu un job de deputat. Nu scrie ce limbi vorbeste, dar daca a
studiat la Londra si a facut si Literele, e de presupus ca ii impresioneaza pe cei mai multi dintre
colegii parlamentari la acest capitol. Si are si unde sa se intoarca daca se plictiseste de politica. (GB
– august 2020)
BICA Dănuț
1958 (62 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Inginer mecanic, apoi un master la ASE dupa 20 de ani. O lista lunga cu tot felul de "certificate de
absolvire" a unor cursuri prin locuri obscure, din care oricum cel care citeste CV-ul nu poate
intelege nimic, atata vreme cat nu e clar daca a fost un curs de doua ceasuri, de doua zile sau de
doua luni. Dar asa e obiceiul la stat, si eu stiu sa deosebesc un CV al cuiva care numai acolo a
lucrat, fara sa citesc o singura litera, doar uitandu-ma de departe la sectiunea CURSURI DE
FORMARE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ. Domnul Danut Bica vorbeste engleza mai prost decat
rusa, iar rusa nu o stie prea bine, asa ca... In schimb, stapaneste Word si Excel.
Nu a avut curajul sa treaca in privat, desi a fost tot timpul plin de oportunitati pe piata pentru cei ca
dansul. S-a pregatit 16 ani la Apa Canal Pitesti pentru a ajunge deputat, trecand prin tot felul de
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joburi de birou, numai sa evite munca de inginer adevarat. (GB – august 2020)
BICHINEȚ Corneliu
1956 (64 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Am luat ceva informatii despre domnul Corneliu Bichinet de pe Wikipedia, puse acolo nu se stie de
cine, pentru ca a socotit ca nu meritam sa-i vedem CV-ul acolo unde ar trebui sa fie. Liceu
pedagogic la Barlad, apoi cu ceva emotii a intrat la o universitate buna, terminand filosofia la Iasi. Sa intors ca sa-i invete filosofie pe cei de la Liceul Industrial din Negresti, dupa care a trecut la
nivelul urmator, obtinand prin concurs un job de senator. I-a placut, ramanand in politca de atunci,
ca parlamentar si presedinte de consiliu de judet sarac. (GB – august 2020)
BIRCHALL Ana
1973 (47 ani) - Deputat independent 2016-2020
Doamna Ana Birchall incepe cu o facultate de drept la o universitate privata, dar dupa trei ani
master si imediat apoi doctorat in drept, amandoua la Yale. Lucreaza fragmentat la cele mai mari
case de avocatura si alterneaza cu joburile politice, in care ramane cu totul din 2012 incoace.
Oricum, doamna Ana Birchall se poate intoarce oricand in business si poate sa lucreze aproape
oriunde ar dori in marile companii. (GB – august 2020)
BIRO Rozalia Ibolya
1965 (55 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Facultate buna, dupa care antreprenoare imediat dupa revolutie, dar fara sa spuna in ce fel de
afaceri, ce domeniu si cat de mari sau mici. Un gol de cativa ani in CV, dupa care lector la o
universitate crestina si apoi in Parlament din 2012. Nu spune nimic despre limbile straine, dar sper
sa stie cate ceva, pentru ca doamna Rozalia Ibolya Biro ne reprezinta ca Preşedinte al Comisiei
pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor. (GB – august 2020)
BIRO Zsolt-Istvan
1969 (51 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Foarte misterios domnul Zsolt Istvan Biro, ca sa nu spun de-a dreptul ca e dispretuitor. A facut un
(fel de) CV asa, de ochii lumii. Teologie in Ungaria, un pic profesor, ceva mai lung jurnalist si asta e
tot ce considera ca meritam sa stim despre dansul. (GB – august 2020)
BÎZGAN GAYRAL Oana Mioara
1980 (40 ani) - Deputat independent 2016-2020
O universitate din Suedia cu o mica intarziere, apoi master tot acolo, in administrarea afacerilor. Se
intoarce in Romania si lucreaza cativa ani la doua prestigioase companii multinationale, pauza doi
ani dupa care intra in politica si in Parlament. Doamna Oana Bizgan vorbeste bine mai multe limbi
straine, e inca tanara, are toate portile deschise, si in marele business, daca nu mai vrea sa ramana
in politica. (GB – august 2020)
BOBOC Tudorița Rodica
1961 (59 ani) - Deputat PSD 2016-2020
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CV neglijent, cu greseli, si cred ca stiu de ce. Doamna Tudorița Rodica Boboc termina facultatea la
37 de ani, dreptul la Sibiu, desi e din Vrancea si toata viata a lucrat acolo. Ciudat, Bucurestiul ar fi
fost mult mai aproape... Apoi o avalansa de adeverinte de participare la tot felul de cursuri
interesante, cum ar fi Susţinător al Patrulei de reciclare, ACCES-FORMAREA PROFESIONALĂ
CONTINUĂ CALIFICARE/ RECALIFICARE - GARANŢIA SUCCESULUI PE PIAŢA MUNCII sau DESIGN
MANUFACTURING, intre care inca ma stradui sa gasesc o legatura si o logica. Dar cred ca si aici stiu
de ce. Doamna Tudorița Rodica Boboc danseaza, face drumetii in aer liber, tasteaza in Word in
limba romana si are competente in "Colaborarea cu ,colegii" (sic!).
Nu scrie ce a facut 30 de ani, incepe cu perioada de dupa revolutie: tehnician la un ocol silvic, apoi
profesor la o scoala generala, fara sa fi terminat facultatea, referent bancar etc., pana cand e
remarcata si numita consilier municipal in 2004, apoi judetean si, desigur, deputat. (GB – august
2020)
BOBOC Valentin Gabriel
1966 (54 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un "CV" facut in bataie de joc. (GB – august 2020)
BODE Lucian Nicolae
1974 (46 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Ministrul Transporturilor, nov. 2019 Domnul Lucian Bode e inginer sindicalist, dar nu stiu daca a si lucrat cativa ani la rand, pentru ca la
scurt timp ajunge presedinte de sindicat (si aceia nu prea lucreaza alaturi de ceilalti), deputat,
ministru al economiei, iar deputat, iarasi ministru etc. (GB – august 2020)
BODEA Marius
1976 (44 ani) - Deputat independent 2016-2020
Oare pe domnul Marius Bodea nu-l intereseaza ce cred oamenii despre dansul cand vad un CV atat
de prost facut, si cu greseli pe deasupra? Sau il intereseaza, dar poate ca i se pare bine scris, ca
asa trebuie prezentate niste informatii esentiale? Dar nu iese in evidenta prea mult cu asta, se
pierde in multimea de politicieni superficiali.
Domnul Marius Bodea face o facultate serioasa si la vremea ei, in administrarea afacerilor, apoi un
master, dupa 6 ani. Mai departe, insa, are un traseu oportunist, cu o cariera in zig-zag, aparent in
functie de ce "pica". Diverse companii, si de stat, si private, si in administratie, iar acum deputat,
desigur, in grupul vorbitorilor de engleza si competenti in leadership si coaching. (GB – august
2020)
BODOG Florian Dorel
1971 (49 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Florian Dorel Bodog stia dintotdeauna ca se va face doctor cand va fi mare, asa ca incepe
cu liceul sanitar, apoi Facultatea de Medicină şi Farmacie, doctorat la 30 de ani, toate la
Universitatea din Oradea. Universitate pe care ajunge sa o si conduca din scaunul de decan, de
aproape 10 ani, uneori in paralel cu functii inalte in administratia centrala a statului, dupa cum
bateau vanturile politice. Vorbeste engleza si franceza, dupa propria evaluare. (GB – octombrie
2020)
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BOGACIU Alexandra Corina
1989 (31 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Fac recrutare de 30 de ani, dar asa ceva nu-mi aduc aminte sa fi vazut, si nici nu cred ca voi mai
intalni vreodata. Sa intri in parlament la 27 de ani direct de pe un post de "operator calculator" la o
firma greu de reperat din Afumati, cred ca e unic in istoria de 2,000 de ani a parlamentarismului
mondial, Trinidad Tobago si Antarctica incluse! Operator de calculator e cel mai de jos si mai
insignifiant job de birou dintr-o firma. Nu se cere vreo calificare pentru asa ceva, de obicei sunt
absolventii de liceu care fac asta, dar si studentii, cate o luna, doua, ca sa mai castige un ban sa
plece la mare. Dar sa ramai 7 ani pe un astfel de post, la aceeasi firma din Afumati, e ceva cu totul
deosebit, trebuie sa recunoastem!
Dar perioada de pregatire pentru rolul de parlamentar roman a avut logica si coerenta ei, se pare.
Domnisoara Alexandra Corina Bogaciu a frecventat un grup scolar industrial, dupa care si-a lasat
doi ani de reflectie, ca sa se gandeasca daca sa faca si o facultate. In final a decis, si onoarea de a o
avea studenta timp de trei ani a revenit Universitatii Hyperion, care a si rasplatit-o cu o diploma in
management. Engleza asa, cat sa inteleaga la un film daca personajul principal il iubeste sau daca
vrea sa-l paraseasca. (GB – august 2020)
BOGDAN Gheorghe Dănuț
1968 (52 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu industrial la Beius, apoi facultate buna de stiinte agricole la Iasi. Si inca un master dupa 15
ani, la o universitate privata. Domnul Gheorghe Dănuț Bogdan scrie ca stie franceza, probabil cat sa
spuna je vous aime, madame! Trei ani de agricultura la Pocola si la Budureasca, apoi 6 ani primarul
comunei Draganesti, ca incalzire pentru cele doua mandate in Parlamentul Romaniei, si probabil ca
multe altele de acum inainte... (GB – august 2020)
BONTEA Vlad
1979 (41 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Nu se stie cand a luat domnul Vlad Bontea bacalaureatul, insa i-a luat 29 de ani ca sa se decida la
ce facultate sa se duca. A reflectat mult, dar a meritat efortul: aleasa a fost Bioterra! Vreo 10 ani,
pana sa termine la Bioterra, a fost director de departament la niste agentii de paza, dupa care, om
cu facultate deja, director la Prefectura Mehedinti. Subsecretar de stat si deputat au venit in mod
natural, desigur. La limbi straine e cam eliptic, scrie "engleza", fara alte comentarii. Probabil cat sa
spuna, cu accent, "Freeeeeze! Hands-up!" (GB – august 2020)
BOROIANU Aurel Robert
1970 (50 ani) - Deputat PNL 2016-2020
CV prost facut, plin cu detalii redundante si absolut inutile, cu greseli, dar mai bine prea lung decat
facut in scarba, ca la altii. Inginer, vorbitor de engleza si italiana. Antreprenor imediat dupa
facultate, domnul Aurel Robert BOROIANU a condus aproape 20 de ani afaceri destul de mari ca
numar de angajati si cifra de afaceri, cand brusc lasa totul deoparte si se angajeaza la
Transelectrica, pe pozitii destul de inalte. Putin la Consiliul Judetean Constanta, de unde este
dansul, apoi deputat. Profil destul de bun, clar, coerent pana la marea cotitura catre joburile de la
stat. (GB – august 2020)
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BORZA Remus
1973 (47 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Destul de arogant sa nu-ti pui CV-ul pe site-ul parlamentului, langa al celorlalti, si sa-i lasi pe
oameni sa-ti gaseasca un intreg site in care te prezinti. Sunt multi la fel, dar macar domnul Remus
Borza e arogant cu niste realizari solide in spate. Dreptul la Universitatea din Bucuresti, firma sa de
avocati, apoi inca una specializata in proiecte mari de insolventa. Vorbeste engleza, l-am auzit de
multe ori. E un nume pe piata, asa ca are toate portile deschise daca se intoarce in business. (GB –
august 2020)
BOTA Marius Sorin Ovidiu
1969 (51 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Inginer cu doctorat in timp ce era secretar de stat, vreo 10 ani antreprenor, dupa care de 12 ani
parlamentar vorbitor de engleza si italiana. (GB – august 2020)
BOTEZ Mihai Cătălin
1986 (34 ani) - Deputat USR 2016-2020
Licenta la ASE in 3 ani, dar i-a luat 5 ani ca sa faca un master, si dupa alti 6 inca nu si-a dat
examenul de diploma. Joburi insignifiante timp de 7 ani, dar exact cele de care era nevoie ca sa-l
propulseze pe domnul Mihai Cătălin Botez deputat la 30 de ani. Sper sa stea cat mai mult acolo,
pentru binele sau, pentru ca daca se intoarce pe piata muncii va avea cateva surprize de proportii.
(GB – august 2020)
BOTNARIU Emanuel Gabriel
1968 (52 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Emanuel Gabriel Botnariu are un certificat de Competenţă în Îngrijiri la "Domociliu"
Vârstnici. Si nu unul oarecare, ci chiar din America! A facut medicina, dar nu se stie unde, dupa care
domnul Emanuel Gabriel Botnariu incepe sa colectioneze certificate de absolvire, de pe unde se
dadeau. Doctor la spitalul din Falticeni, apoi director la Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Bălăceanca Ilfov, la Direcţia Educaţie Cultural-Sportivă şi Îngrijiri Comunitare
Voluntari si la Societatea Medicală “Sfânta cuvioasă Parascheva“ Voluntari s.r.l., ceva prin
administratie si apoi deputat cu limba engleza in CV. (GB – octombrie 2020)
BOZIANU Nicoleta Cătălina
1972 (48 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Licentiata in stiinte economice la 29 de ani, insa nu spune unde. Are dansa un motiv, fara indoiala.
Contabila, sefa contabila la stat tot timpul, la firma de apa a judetului, apoi viceprimarita un
mandat, iarasi la apa, si in parlament, apoi, pe cale de consecinta. E eliptica atunci cand
mentioneza "engleza", fara niciun alt detaliu, ceea ce ma face sa cred ceva anume. Oricum,
doamna Nicoleta Catalina Bozianu are o meserie pe care se poate baza, in cazul in care nu-i mai
place in Parlement. (GB – august 2020)
BRĂILOIU Tit Liviu
1964 (56 ani) - Senator PSD 2016-2020
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Domnul Tit Liviu Brailoiu a considerat ca nu meritam sa stim cine este si ce a facut, asa ca nu si-a
pus CV-ul pe site-ul Parlamentului, insa cineva a scris despre dansul pe Wikipedia. La 35 de ani face
"dreptul" la o universitate privata care nu mai exista, si probabil ca nici nu a existat vreodata cu
adevarat. Apoi incepe o naveta intre Constanta, de unde e dansul, si Oradea, ca sa faca un master
acolo, cele din orasul sau sau din Bucuresti neridicandu-se la inaltimea asteptarilor sale, se vede
treaba. Apoi se pune serios cu burta pe carte si nu se mai opreste din invatat: Colegiul Național de
Afaceri Interne la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național de Apărare al
Universitații Naționale de Apărare “Carol l” in domeniul Științe militare, Institutului Național de
Administrație, Școala Națională de Antrenori etc. Cat despre activitatea domnului Tit Liviu Brailoiu,
Wikipedia e mai discreta: director general la Complex Palas Pelican SA din Mamaia, si e de presupus
ca a ramas in domeniu pana a schimbat joburile din turism pe unul de deputat. (GB – octombrie
2020)

BRAN VOINEA Ioana
1986 (34 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Insira cateva nume cu SRL in coada, asa, pentru oamenii de rand, dupa care doamna Ioana Bran
Voinea e ceva mai precisa cand isi povesteste functiile politice. Consilier judetean la 27 de ani si
deputat la 30. Clar, concis, direct la tinta. S-ar putea sa stie si ceva engleza, dar poate aflam despre
asta in legislatura urmatoare, daca va considera ca meritam sa stim. (GB – august 2020)
BREAZ Valer Daniel
1975 (45 ani) - Senator Independent 2016-2020
O cariera academica solida si clara, cu doctorat in matematica la 27 de ani la Babes-Bolyai, unde a
facut si facultatea. Face cercetare, publica. Cariera rapida la Universitatea 1 Decembrie 1918 din
Alba Iulia, Profesor la 34 de ani si de aproape 10 ani rector, de la varsta de 37. Un CV cu greseli, dar
presupun ca l-a dat vreunui student sa-l faca, si acesta s-a razbunat subtil pe dansul, din cine stie
ce motive... (GB – octombrie 2020)
BUCURA OPRESCU Simona
1980 (40 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doamna Simona Bucura Oprescu si-a ascuns cu grija toate CV-urile si informatiile despre dansa, dar
am gasit un CV intr-un articol de ziar. Nu stiu cat de real este, dar daca atat a vrut doamna Doamna
Simona Bucura Oprescu sa stim, asta comentam. Liceu economic, ASE, inca o facultate identica la
Craiova, imediat dupa, master la SNSPA, dupa care descopera Academia de Politie si pe cea de
Informatii, si se apuca de facut mastere si doctorate la ele. Articolul e vechi, nu mai stim unde a
ajuns, la al catelea doctorat este. Intra repede in politica, isi face mana la Consiliul Judetean Arges,
dupa care doua mandate de deputat. (GB – august 2020)
BUDĂI Marius Constantin
1972 (48 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Marius Constantin Budai are un viitor asigurat, fiind detinator de permis de conducere cu
categoriile B, C si E, deci poate oricand sa conduce un camion sau sa traga o remorca. A facut liceul
la Mihai Eminescu in Botosani, insa ne invita pe noi sa scriem lista principalelor materii pe care le-a
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studiat acolo si ce abilitati a acumulat. Eu am incercat, insa nu mi-a iesit, insa o sa insist.

Si-a luat vreo 14 ani de reflectie ca sa decida unde sa faca si dansul o facultate, si pana la urma a
acordat aceasta onoare lui Spiru Haret, care l-a rasplatit cu o diploma de Finanţe şi Bănci. L-au
rugat sa mai ramana, presupun, asa ca a mai facut si un master la ei.
Despre primii 5 ani nu spune nimic, insa apoi il vedem 13 ani in Strada Maxim Gorki nr. 4 facand
"Administrativ, aprovizionare, control intern, gestiune, casierie, achiziţii publice" la Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Urca pana la postul de sef serviciu, tot
in Strada Maxim Gorki nr. 4, dupa care se muta in Calea Naţională nr. 85, ca director la Casa
Judeţeană de Pensii Botoşani. Deputat vorbitor de limbi straine, ministru, etc. au venit in mod
natural, asadar... (GB – august 2020)
BUICAN Cristian
1966 (54 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Profesor de liceu de cand a terminat facultatea, consilier judetean in paralel, dupa care deputat de
meserie, de 12 ani incoace, probabil ca in comisia celor vorbitori doar de limba romana. (GB –
august 2020)
BUICU Corneliu Florin
1970 (50 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un profil clar si solid in sanatate publica. La putin timp de la terminarea facultatii de medicina la
Targu Mures, domnul Corneliu Florin Buicu intra in managementul spitalicesc, ca director de spital
mai mic, director administrativ al spitalului mare si apoi al Universitatii de Medicina si Farmacie din
Tirgu Mures, in care are si o ascensiune academica pana la gradul de conferentiar, in prezent. Studii
credibile, lucrari publicate, implicare in organizatiile lor profesionale. Dar din 2012 incoace si-a
indreptat atentia mai mult catre Parlament, fiind deputat in ultimele doua legislaturi. Nu scrie nimic
despre limbile straine, dar sunt aproape sigur ca vorbeste macar engleza. (GB – august 2020)
BULACU Romulus
1956 (64 ani) - Senator PNL 2016-2020
Daca domnul Romulus Bulacu si-ar mai cauta un job, ar gasi foarte repede, pentru ca are genul de
CV care place multor angajatori. E foarte specializat pe domeniul sau, textilele, in care a facut si
facultatea, doctoratul, si a lucrat apoi toata viata, de la inginer stagiar si pana la manager si
administrator al celei mai importante firme din Romania in domeniul sau, cu sute de angajati si zeci
de milioane cifra de afaceri. Dar domnul Romulus Bulacu nu-si va mai cauta vreodata de lucru, se
pare... (GB – octombrie 2020)
BULAI Iulian
1987 (33 ani) - Deputat USR 2016-2020
Un profil pe care il cunosc bine si pe care il apreciez foarte tare, desi nu ma simt deloc confortabil
sa stiu ca-mi decide prezentul si viitorul. Genul romantic-exaltat, artist umanist, aventurier, calator
perpetuu si citizen of the world, adevarat personaj de roman care e convins ca lumea e frumoasa si
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care vede pe cer mult mai multe stele decat vedem noi, ceilalti. Domnul Iulian Bulai face un liceu
catolic la Roman, apoi pleaca in lumea larga sa studieze artele, limbile si culturile, iar in ultima
vreme si diplomatia culturala. Studiaza la Oslo, la Florenta, Lisabona, Beijing, Berlin, Siena, scrie,
lucreaza, expune in diverse tari, face voluntariat si misionariat crestin, vorbeste vreo patru limbi si
o rupe inca in vreo doua exotice, poate conduce singur masina. Deputat la 29 de ani. (GB – august
2020)
BUMB Sorin Ioan
1966 (54 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Liceu industrial si facultatea de petrol si gaze, dupa care la Distrigaz si acolo ramane pana in 2008,
cand intra in politica si apoi devine deputat. Nu-i place ingineria la sonda, asa ca domnul Sorin Ioan
Bumb sta mai mult in birou la Distrigaz: recuperari creante, administrare de cladiri, lucruri din
acestea. Dar mintea ii era in alta parte, cu siguranta, pentru ca in 98 face o facultate de drept la o
universitate privata obscura, dupa care un master la Spiru Haret la Bucuresti. Presupun ca l-a costat
o avere ca sa faca naveta zilnic cu avionul de la Alba Iulia, de unde e dansul, pana la Bucuresti, ca
sa vina la cursuri. Spune ca stie ceva engleza, insa experienta imi sopteste altceva. Dar are abilități
de diseminare a informației si un copil. (GB – august 2020)
BURCIU Cristina
1969 (51 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Doamna Cristina Burciu are o meserie si un profil clare, la care stie ca poate reveni daca nu mai
vrea sa fie politician. A facut cand trebuie o facultate buna si dupa 20 de ani una obscura si apoi sia impartit viata intre Turda si Melbourne, lucrand in contabilitate si ca functionar bancar. Director
economic la S.C. Compania de Apa Aries S.A., Turda in ultimii ani, pe care a ajuns sa o si conduca
inainte de a deveni deputat. Vorbeste engleza si italiana. (GB – august 2020)
BURDUJA Sebastian
1985 (35 ani) - Vicepresedinte PNL, Secretar de stat in Ministerul Finantelor, 2019Sebastian Burduja e unul dintre cei mai educati politiceni romani ai momentului, si, foarte probabil,
cu cel mai mare potential politic al generatiei sale. Scolit la cele mai prestigioase universitati din
SUA si din lume, de fapt: licenta in stiinte politice, economie si sociologie la Stanford, master si MBA
la Harvard, toate cu rezultate excelente, fiind mereu printre primii studenti. Doctorat in trei ani la
ASE, la 34 de ani. Lasa o cariera stralucita in America pentru a se intoarce acasa in Romania si a
intra in politica. Un adevarat personaj de roman – vom auzi multe despre el, si nu dupa mult timp.
(GB – octombrie 2020)
BUTUNOI Ionel Daniel
1975 (45 ani) - Senator PSD 2016-2020
Cand imi cad ochii pe un CV de acest fel, primul cuvant care imi trece prin minte este cel de
impostor. Ascunde tot ce se poate, doar-doar vor crede cei care citesc altceva despre dansul.
"Licentiat in Management – Economist", de pilda. Nu spune unde, asa ca eu nu cred o iota ca exista
vreo legatura intre aceste trei cuvinte si domnul Ionel Daniel Butunoi. "2001 – prezent,
Administrator firma", la fel. Cred ca nu minte doar atunci cand scrie ca a fost Presedinte "eecutiv"
Tecuci. Cat despre "limbi straine: engleza", am eu reprezentarea mea asupra englezei pe care o
vorbeste domnul deputat, dupa 30 de ani de experienta in recrutare... (GB – octombrie 2020)
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CĂCIULĂ Aurel
1959 (61 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Aurel Caciula a descoperit binefacerile cunoasterii la 41 de ani, cand s-a apucat sa faca o
facultate de conducere a unităţilor comerciale şi de turism tocmai in partea cealalta a tarii, la Sibiu,
facultatile din Husi, de unde este dansul, din Bacau sau din Iasi nefiind pe gustul sau, se pare. A
lucrat prelucrator prin aschiere si tehnician la Barlad si la Husi pana la revolutie, dupa care a
infiintat corporatia SC VASEA SRL. la Huşi, pe care a condus-o 20 de ani, pana cand a devenit
viceprimar de urbe vasluiana, apoi deputat. Nu si-a mai pus si limbile straine in CV, ca sa nu-l
lungeasca prea mult, insa a trecut numele nepotelului. (GB – august 2020)
CADARIU Constantin Daniel
1967 (53 ani) - Senator PNL 2016-2020
Pare o performanta sa faci un liceu de informatica la Iasi, o facultate de inginerie la Politehnica din
acelasi oras, si apoi sa lucrezi contabil la SC. Danadi Prodcom SRL din Suceava. Dar contabilitatea
domnului Constantin Daniel CADARIU trebuie sa fi fost cu totul si cu totul remarcabila, fiindca faima
i s-a dus pana la Bucuresti. De la Danadi Prodcom SRL a fost angajat direct ca expert in corpul de
control al Ministrului de Interne si al Reformei Administrative! Dupa ce a controlat ce era de
controlat, se intoarce contabil la SC. Danadi Prodcom SRL din Suceava, apoi iarasi i se duce faima
pana in sferele cele mai inalte, pentru ca este chemat de aceasta data sa ne conduca din scaunul
de senator. Cat despre limbile straine, probabil vom citi ceva in CV-ul din urmatoarea legislatura.
(GB – octombrie 2020)
CĂLIN Ion
1951 (69 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un domn economist cu facultatea la vremea ei, multe cursuri destul de credibile in administratia
publica. Economist, apoi director la Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj. Ceva functii politice locale
si ceva mai sus, dupa care deputat de aproape 20 de ani. Avand o varsta venerabila acum, probabil
ca se va retrage la pensie ca sa invete in tihna niste limbi straine. (GB – august 2020)
CALISTA Maria Daniela
1988 (32 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Cred ca doamna Maria Daniela Calista e singurul parlamentar care stie Frontpage! Vorbeste engleza
si este unul dintre cei cativa parlamentari care stiu si ceva germana, ceea ce o scoate destul de
mult in evidenta. Doamna Maria Daniela Calista a avut clar in minte ca va deveni politician, asa ca a
facut Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative imediat dupa liceul de filologie, si de acolo
direct in Parlament, ca sef de cabinet si consilier inainte de a-i lua locul de deputat celui pe care l-a
consiliat, la varsta de 28 de ani! (GB – august 2020)
CALOTĂ Florică Ică
1964 (56 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Cred ca i-a dat multi nervi domnului Florică Ică Calotă ca a trebuit sa-si scrie CV-ul, pentru ca l-a
facut cu mare dezgust si in viteza, probabil ca intre doua inghitituri de limonada: Dir. Adj. Direcţia
Agricolă TR, Ing. specialitate - C.J. TR, Dir. Gen. Direcţia Agricolă TR... A scris totusi intreg
Viceprimar Alexandria, si foarte bine a facut, pentru ca daca trecea Viceprim. Alexandria, am fi
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putut crede ca a fost Vice prim-ministru, si nu se cadea. Facultatea T.C.P.A.T.P. Galaţi, care era
buna pe vremea aceea, fiind si singura din tara. Ce a luc. inainte ati cam vaz., e depu. din 2012
incoace. Despre eng. sau alte lmb. nu sufla o vrb, prob. ca stie dansul D. C. ... (GB – august 2020)
CĂPRAR Dorel Gheorghe
1974 (46 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Dorel Gheorghe Caprar e multiplu campion judeţean şi vice-campion naţional la judp.
Judpul o fi vreun sport secret intre deputati, ma gandesc eu, pentru ca am cautat peste tot sa vad
cum se joaca, insa nimic-nimic! A fost sofer la RENEL patru ani, dupa care s-a decis sa dea o sansa
si invataturii si s-a dus la drept la o facultate privata. A prins gustul, si a mai facut una, tot acolo, de
data aceasta in management. Din sofer a avansat la gestionar, tot la RENEL, dupa care consilier
juridic la diverse firme cu nume englezesti (WEST CARGO S.R.L., STORM ELECTRIC CONSTRUCT
S.R.L., CLASS ELECTROPROSPER S.R.L. etc. ), pana cand a ajuns deputat in 2012. Engleza si
italiana, si eu cam stiu ce inseamna cand vad cate un B in casuta cu limbi straine. Are "capacitate
de adaptare la medii multiculturale, obţinut prin călătorii şi exchange-uri în străinătate", asa ca
poate oricand sa se intoarca la cariera de dinainte daca nu mai vrea sa fie politician, mai ales ca are
si permis de conducere B, C si E, deci poate conduse si camioane si chiar remorci... (GB – august
2020)
CARACOTA Iancu
1953 (67 ani) - Senator PNL 2016-2020
Unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli…
(GB – octombrie 2020)

CÂRCIUMARU Florin
1956 (64 ani) - Senator PSD 2016-2020
Unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli…
(GB – octombrie 2020)

CĂRUCERU Aida Cristina
1988 (32 ani) - Deputat PSD 2016-2020
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Doamna Aida Cristina Căruceru a urmat Colegiul Naţional "Gheorghe ţiţeica", Drobeta Turnu
Severin, probabil o filiala a Colegiului Naţional "Gheorghe Țiţeica". Dupa care doua facultati in
paralel, dreptul la Romano-Americana si economie la stat, in Craiova. A lucrat consilier juridic in Str.
Kiseleff, Nr. 39, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi, putin in Bdul. Gheorghe Magheru, Nr. 7, Mezanin,
la Bucuresti, dupa care si-a mutat serviciul in Str. Izvor, Nr. 2-4, Bucureşti
Cred ca are abilitati de primire de consiliere, fiinca vad ca si le-a dezvoltat si pe cele de "acordare
de consiliere". Oricum, nu prea s-ar putea una fara alta. Si competente "B1" la engleza, despre care
oricine stie ce inseamna intr-un CV de parlamentar. (GB – august 2020)
CĂTĂNICIU Steluța Gustica
1963 (57 ani) - Deputat ALDE 2016-2020
Dreptul la o universitate privata la 34 de ani, putin avocata dupa aceea, consilier local si judetean,
deputat din 2012 incoace. Ma gandesc ca doamna Steluța Gustica Cătăniciu a fost agent secret 11
ani dupa liceu, sau ceva ce nu avem dreptul sa aflam noi, oamenii de rand. Si nici despre limbile
straine, pentru ca cine stie ce asociatii am face si s-ar deconspira... (GB – august 2020)
CAZAN Mircea Vasile
1962 (58 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Mircea Vasile Cazan urmeaza liceul pedagogic de invatatori la Sibiu, apoi se razgandeste si
face inginerie geologica la Iasi. Lucreaza putin pe la gaze, nu-i place, si se razgandeste iarasi,
angajandu-se ca programator la Sibiu. Nici asta nu e pe gustul sau, si se face antreprenor in ceva,
nu se stie ce, dupa care direct presedinte si director general la regia Radiocomunicatii SA – doar cei
care l-au pus acolo stiind de ce. Nici acolo nu-i mai place, schimba iarasi, dar se pare ca si-a gasit in
sfarsit locul in viata: parlamentar deja de 12 ani... (GB – octombrie 2020)
CAZANCIUC Robert Marius
1971 (49 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Robert Cazanciuc face Facultatea de Drept la Universitatea din Bucuresti, desi pe vremea
aceea putea sa nu o faca deja la vreuna dintre universitatile private. Procuror imediat dupa scoala,
dar o carmeste repede catre birourile de presa ale procuraturilor in care lucreaza, nu pare sa-i mai
placa dosarele. Si nu se mai intoarce vreodata la dosare, pentru ca intra in administratie, ajunge
chiar secretar de stat si ministru, apoi senator, vorbitor de engleza si franceza. (GB – octombrie
2020)
CHERECHEȘ Florica
1960 (60 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Facultate de mecanica la vremea la care trebuia facuta, niste cursuri credibile, la prima vedere, in
cateva tari, engleza si franceza. Inginera pana la revolutie, dupa care o mare surpriza, aproape 10
ani la Institutul Biblic Emanuel si la Societatea Misionara Romana unde preda muzica si face
traduceri. Continua ca directoare executiva la o ONG, tot in Oradea, dupa care deputat. O vocatie
umanista evidenta, probabil ca tot asta va face si daca va iesi din politica, si va avea destule oferte,
sunt convins. (GB – august 2020)
CHERECHEȘ Viorica
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1955 (65 ani) - Deputat PNL 2016-2020
O doamna respectabila, a intrat din prima la medicina pe vremea comunistilor, ceea ce nu era deloc
la indemana oricui. Se specializeaza pe boli infectioase, ajunge inapoi in Baia Mare, orasul sau
natal, unde are o cariera solida in spitalul pe care ajunge sa-si si conduca pana in 2016, cand
devine deputat. Doamna Viorica Chereches nu stie engleza, insa vorbeste franceza si germana. (GB
– august 2020)
CHICHIRĂU Cosette Paula
1977 (43 ani) - Deputat USR 2016-2020
Am verificat de trei ori cand am deschis CV-ul, sa vad daca nu cumva mi-a sarit mouse-ul pe alt
site, dar eram inca pe pagina Parlamentului din Romania. MBA si doctorat in finante in SUA, imediat
dupa facultatea de la Iasi. A stat si a lucrat 16 ani in SUA, joburi cu titluri impresionante in companii
pe care nu le stiu si nu am cum sa le verific, daca sunt mari sau mici, de elita sau de cartier.
Experienta imi spune sa-i acord doamnei Cosette Chichirau toata credibilitatea, ab initio, pana la
proba contrarie. Si daca e asa, atunci doamna Cosette Chichirau e printre putinii politicieni din
parlamentul Romaniei care au cu adevarat un profil de top de nivel international si care ar putea
alege unde si ce sa lucreze oriunde in lume, oricand ar dori asta. (GB – august 2020)
CHIRIAC Viorel
1962 (58 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu industrial de constructii, apoi dupa aproape 20 de ani fata de cand ar fi fost cazul, cand avea
deja 37 de ani, domnul Viorel Chiriac isi descopera vocatia si se apuca sa faca dreptul la Spiru
Haret. S-a pregatit aproape 20 de ani ca sa ajunga sef de birou senatorial, dar a reusit. Domnul
Viorel Chiriac s-a specializat aproape 10 ani in rectificare, ca rectificator in uzina Tractorul, apoi in
conducere, ca mecanic de locomotiva, in subtilitati tehnice, ca tehnician, dupa care in 2000 s-a
simtit complet pregatit si a facut pasul cel mare catre Parlament. Ucenicie pe langa un senator,
apoi el insusi senator si deputat, in ultimele doua legislaturi, in care are ocazia sa-si puna in
aplicare abilitatile de rectificare si conducere. (GB – august 2020)
CHIRTEŞ Ioan Cristian
1972 (48 ani) - Senator PNL 2016-2020
Alt silvicultor cu aparenta vocatie, de vreme ce face liceul silvic, apoi facultatea de silvicultura la
Brasov. Lucreaza mai mult de 10 ani in domeniu, dar apoi domnul Ioan Cristian Chirteş descopera
placerile si binefacerile functiilor politice, si da silvicultura pe un post de vicepresedinte la Consiliul
Judetean Mures, apoi pe cele de deputat si senator, de aproape 10 ani, probabil grupul parlamentar
al celor vorbitori doar de limba materna. (GB – octombrie 2020)
CHISĂLIŢĂ Ioan Narcis
1973 (47 ani) - Senator PSD 2016-2020
Universitatea de Vest e serioasa, asa ca CV-ul domnului Ioan Narcis Chisăliţă incepe bine. Vinde
ceva dupa facultate, apoi intra in niste afaceri private, pe care le alterneaza cu joburi pe la si pentru
partid, ca apoi sa intre direct in Parlament, Guvern, primarie, iar Parlament, lucruri din acestea...
Cat despre limbile straine, probabil ca le va invata pentru legislaturile urmatoare. (GB – octombrie
2020)
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CHIȚAC Vergil
1962 (58 ani) - Senator PNL 2016-2020
O cariera academica solida in domeniul ingineriei navale, cu facultatea la Galati, recunoscuta si
apreciata in acea vreme, doctoratul nici foarte devreme, dar nici prea tarziu. Decan al Facultăţii de
Marină Civilă, apoi rector, activitate stiintifica sustinuta si credibila. Nu scrie nimic despre limbile
straine. (GB – octombrie 2020)
CÎMPEANU Sorin Mihai
1968 (52 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Nu si-a pus CV-ul pe site-ul Parlamentului, insa am gasit unul detaliat in alta parte. Toata viata in
domeniul agriculturii, cariera academica inca de la inceput, prodecan al Universitatii de Stiinte
Agricole din Bucuresti inca din 2004, decan, rector, presedinte al Consiliului National al Rectorilor
din Romania.
Activitate intensa si in afara universitatii sale, preşedinte al Agenţiei Universitare Francofone care
reuneste 1000 de universităţi din 111 tari si diverse altele. Din punct de vedere academic, domnul
Sorin Cimpeanu e unul dintre cei mai titrati membri ai Camerei Deputatilor din Parlament. Vorbeste
foarte bine franceza, si stiu asta pentru ca l-am auzit de multe ori. Si engleza si germana, insa nu e
clar la ce nivel. Oricum, domnul Sorin Cimpeanu e unul dintre cei mai buni specialisti romani intr-un
domeniu distinct de activitate – agricultura academica in cazul sau. (GB – august 2020)
CIOABĂ Petre
1946 (74 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
CIOCAN Dan
1960 (60 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Dan Ciocan si-a dat bacalaureatul si dupa doi ani era deja deputat in Parlament, acum la al
doilea mandat. Dar deputat nu la 20 de ani, asa cum ar putea crede multi naivi si cum legea
permite, ci pe la 50, fiindca domnul Dan Ciocan si-a luat bacalaureatul la 48! In politie in Olt
aproape 20 de ani, cu ceea ce poate face acolo cineva fara bacalaureat. La 56 termina facultatea
de agronomie la Craiova, dupa care Parlamentul a beneficiat din plin de know-how-ul sau, ca
Secretar în cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
si Membru în cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. (GB – august 2020)
CIOFU Tamara Dorina
1957 (63 ani) - Deputat PSD 2016-2020
O cariera neintrerupta in spitale de copii, pana la medic primar pediatru, si apoi la Directia de
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Sanatate Publica Botosani, str. Marchian nr, 7. Nu se intelege ce a facut doamna Tamara Dorina
Ciofu intre 2008 si 2012, dar dupa aceea a intrat in Parlament si acolo a ramas. Limbile straine la
un nivel acceptabil probabil ca vor fi invatate in alta legislatura. (GB – august 2020)
CIOLACU Ion Marcel
1967 (53 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Drept la Universitatea Ecologica la 28 de ani, master dupa inca 15. Consilier local, judetean,
viceprimar, prefect, deputat din 2012. Domnul Marcel Ciolacu are drumul sau clar in viata, pe care il
stim cu totii, de altfel, asa ca nu mai e nimic de adaugat. Sper doar, pentru binele sau, sa ramana in
politica pana la pensie, sau chiar si dupa, pentru a nu avea surprize si socuri daca se reintoarce pe
piata muncii. (GB – august 2020)
CÎTEA Vasile
1963 (57 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Vasile Citea e diferit de toti ceilalti parlamentari, pentru ca dansul a facut liceul dupa
armata. Un liceu industrial, iar dupa inca 10 ani a inceput si o facultate de educatie fizica. Nu s-a
mai oprit din invatat apoi, si a mai facut doua mastere unul dupa celalalt, unul tot in sport si al
doilea in administratie publica. Si nu oriunde, ci chiar la Universitatea din Bucuresti. Si, bineinteles,
securitate si buna guvernare la Universitatea Nationala de Aparare, ca sa fie in rand cu lumea in
care a intrat. Muncitor la o uzina mecanica din Iasi 10 ani, dupa care in niste firme de paza, care
incepeau sa apara dupa revolutie. Consilier local si judetean vreo 12 ani, director la Directia
Judeteana de Tineret si Sport Iasi, consilier personal al unui ministru, Vicepresedinte al Comisiei de
Comunicatii si Tehnologia Informatiei din Parlament, de cand e deputat. Tot de atunci domnul Vasile
Citea e si presedinte al Federatiei Romane de Box. Are permis de conducere pentru masini si
ambarcatiuni iar in engleza s-ar putea sa vorbeasca putin. (GB – august 2020)
CÎȚU Florin Vasile
1972 (48 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Florin Catu face o facultate de economie/ matematica la o universitate cunoscuta din SUA,
apoi incepe un doctorat in politică monetară, macroeconomie, econometrie, dar nu-si ia diploma.
Lucreaza ca economist la banci din Noua Zeelanda si Luxemburg, dupa care se intoarce in Patrie si
lucreaza multi ani pe pozitii de conducere la ING Bank. Apoi senator si ministru. (GB – octombrie
2020)
COBUZ Maricela
1980 (40 ani) - Deputat PSD 2016-2020
O cariera bine construita si credibila. Medicina la Iasi, si apoi, dupa doar 3 ani, doctorat in pediatrie
la aceeasi universitate. Se muta la Suceava unde ajunge medic primar la Spitalul Judetean de
Urgente, se specializeaza si in neonatologie si e sef de lucrari la Universitatea din Suceava, la
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană - DSDU Program de studiu Nutriție şi dietetică.
Doamna Maricela Cobuz participa la conferinte si congrese serioase, publica, se descurca in cateva
limbi straine. Deputat din 2016, sa vedem in ce directie o va lua de anul viitor. Oricum, are toate
usile deschise. (GB – august 2020)
COCOȘ Vasile
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1953 (67 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu economic, facultate de contabilitate la vremea ei, expert contabil, auditor financiar. Sigur, nu
puteau lipsi si ceva cursuri pe la Academia de Poliţie si la Colegiul National de Aparare. Contabil sef
la Arta Populara SCM Rm. Valcea din cadrul UCECOM, pe care ajunge sa o si conduca pana sa
devina viceprimar in 2014, apoi deputat. A avut o activitate civica intensa, de vreme ce a participat,
in calitate de viceprimar al Municipiului Rm. Valcea si consilier local, "la majoritatea actiunilor
cultural - civice organizate de diverse organizatii si fundatii la nivelul judetului Valcea.". Deduc eu
ca toate acele actiuni au fost in limba romana. (GB – august 2020)
CODREANU Constantin
1981 (39 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Un domn moldovean, adica din aceia care circula pe podul de flori. Filologie engleza si franceza la
Universitatea de Stat din Bălți "Alecu Russo", Republica Moldova, master in stiinte sociale la
Universitatea din Bucuresti. Traducator si putin jurnalist. Presedinte al partidului de centru-stanga
Blocul Unității Naționale din Romania, care are "misiunea de a curăța România de actuala clasa
politică!". Asa ca domnul Constantin Codreanu pare sa fi intrat in Parlament tocmai ca sa poata sa o
curate din interior spre exterior! Intre doua curatiri, domnul Constantin Codreanu canta la ocarina,
fluier, caval, acordeon si pian, scrie poezii si proza, joaca sah, ping-pong, fotbal si handbal. Iar daca
vrea sa conduca masina, poate renunta la soferul de la Parlament, pentru ca are permis de
conducere. (GB – august 2020)
COJOCARU Petru Bogdan
1983 (37 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu in franceza, facultate de informatica la stat, la Iasi, "master" de cateva luni la Institutul Ovidiu
Șincai. Domnul Petru Bogdan Cojocaru face cateva luni de IT, dar se pare ca descopera ca nu asta e
ceea ce vrea in viata, asa ca intra in niste firme private si se apuca sa vanda ce fac altii in IT pana
in 2018, cand isi gaseste un job de ministru pe care il tine aproape un an. Dupa care devine deputat
in 2019, inlocuind pe cineva care a demisionat. (GB – august 2020)
COLIBAN Allen
1979 (41 ani) - Senator USR 2016-2020
Arogant, asa cum il stim cu totii de multa vreme, domnul Allen Coliban isi lasa un CV in bataie de
joc pe site-ul Parlamentului. Nu stiu daca din sfidare sau pur si simplu pentru ca nu a avut altceva
de scris in el, citim mai mult despre performantele sale la curling si la schi decat despre ce altceva
a facut in vitae. (GB – octombrie 2020)
Referinte:
CV-ul domnului Coliban: adevarul.ro/locale/brasov/minciuna-cv-ul-noului-primar-brasovului-cum-spuiabsolvent-fost-exmatriculat
COLIU Doru Petrișor
1974 (46 ani) - Deputat PMP de Teleorman 2016-2020
Domnul Doru Petrişor Coliu poate sa fie un exemplu pentru multi parlamentari, pentru ca dansul,
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fara facultate si absolvent de liceu industrial, vorbeste bine engleza, spaniola, italiana si catalana!
Asadar, au ce invata colegii parlamentari de la dansul! Ca sa nu mai spun ca stie si Word, Excel si
navigare pe Internet, iar daca vrea sa conduca un camion sau sa traga si o remorca, baga cheia in
contact si porneste fara grija. Cat despre joburi, si-a facut mana ca sef de cabinet in Senatul
Romaniei, dupa liceu, ca apoi sa aplice ce a invatat acolo intr-o lunga activitate antreprenoriala,
pana sa devina deputat. (GB – august 2020)
CONSTANTIN Daniel
1978 (42 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Foarte expeditiv CV-ul, facut cu aroganta. Facultate si master in agricultura si zootehnie, secretar
de stat la 25 de ani la Ministerul Agriculturii, director general APIA, iar din 2012 si pana in prezent
este Ministru al Agriculturii. Daca nu asa trebuie citit CV-ul, il rugam pe dansul, atunci, sa ne mai
ghideze, poate isi face timp sa mai adauge cateva fraze si sa mai inlocuiasca niste cuvinte. Si sa
scrie ceva despre limbile straine, dar numai daca se poate... (GB – august 2020)
CORLĂŢEAN Titus
1968 (52 ani) - Senator PSD 2016-2020
Facultatea de Drept la stat, doctorat dupa 15 ani. Politician de meserie, domnul Titus Corlăţean
intra de foarte tanar in administratia centrala si in guvern, unde ocupa tot felul de posturi inalte,
inclusiv de mai multe ori ministru, deputat si senator de aproape 20 de ani. (GB – octombrie 2020)
COSMA Andreea
1975 (45 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Facultatea de drept, dar nu spune unde. Master in petrol, peste 10 ani, si, desigur, absolvent al
Colegiului Național de Apărare. Jurist cativa ani, notar de aproape 20 de ani incoace. Si pentru ca se
poate face in paralel, deputat. Doamna Andreea Cosma vorbeste engleza si franceza si, ca sa fac un
copy-paste, pentru a nu risca sa pierd sau sa alterez ideile, "Nu îmi pot imagina nici o zi fără
muzică, după cum nu cred că ne putem bucura de o viață frumoasă fără a avea un stil de viață
sănătos. Poate de aceea iubesc atât de mult sportul. Cu toate astea, o mare bucurie sunt, pentru
mine, călătoriile - în țară și oriunde în lume.". (GB – august 2020)
COSMA Lavinia Corina
1981 (39 ani) - Deputat USR 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansa. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansa, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisociala. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
COSTOIU Mihnea Cosmin
1972 (48 ani) - Senator PSD 2016-2020
Cred ca domnul Mihnea Costoiu e printre putinii rectori de universitati, si cu atat mai putin de mari
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universitati, care nu au un doctorat. Face inginerie economica la Universitatea Politehnica din
Bucuresti, pe care o conduce acum, de aproape 10 ani din fotoliul de rector. Mai gasim cateva
certificate de participare si de absolvire in CV-ul sau. Primeste destul de repede niste functii inalte
in Ministerul Educatiei, unde ajunge pana la pozitia de ministru delegat, iar in Politehnica se
intoarce ca Director general administrativ, unde sta 7 ani inainte sa se mute in fotoliul de rector.
Pozitie din care poate sa fie si parlamentar, in paralel. Intelege engleza si franceza mai bine decat
le vorbeste, si le vorbeste mai bine decat le scrie. (GB – octombrie 2020)
COVACI Dorel
1950 (70 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Dorel Covaci a vrut sa-si ascunda CV-ul pe site-ul cu senatori al Parlamentului, dar i-a
ramas un ciot pe acela al deputatilor. Ceva facut in bataie de joc, oricum, ce nici nu poate, dar nici
nu merita a fi comentat. (GB – octombrie 2020)
COVACIU Severica Rodica
1962 (58 ani) - Senator PMP 2016-2020
Unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansa. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansa, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisociala. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli…
COZMANCIUC Corneliu Mugurel
1978 (42 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Dreptul si master la niste facultati private, insa domnul Corneliu Mugurel Cozmanciuc isi
desavarseste educatia cu ceva cursuri la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” si la Colegiul
Național de Apărare din București. Face zig-zag intre stat si privat, putin jurist, putin director de
marketing la un CET (oare ce se marketeaza acolo?), director la oficiul de cadastru, consilier
municipal si judetean, director comercial, secretar de stat, deputat. Sper, spre binele lui, sa ramana
in Parlament si pe joburile de la stat, ca sa nu aiba vreun soc daca se apuca sa-si caute altceva de
lucru. (GB – august 2020)
CRAIOVEANU Elena Lavinia
1974 (46 ani) - Senator PSD 2016-2020
Doamna Elena Lavinia Craioveanu este specialista in "utilizarea programelor Petrescu şi
Cernătescu", si se pare ca este singurul parlamentar cu aceasta minunata si unica specializare! Si
mai stapaneste doamna Elena Lavinia Craioveanu calculul tabular si pe cel tabelar, asa cum o
marturisesc adeverintele de mai jos. O mica, microscopica parte dintr-un CV luuung, ca al celor mai
multi profesori din Parlament. Si nu stiu cum se intampla, ca exact ale celor care au cel mai putine
de spus sa fie si cele mai stufoase...
Doamna Elena Lavinia Craioveanu a facut facultatea de economie la Craiova, si apoi un master tot
acolo. Norocoasa potrivire de nume! Dupa care incepe sa insire certificatele si adeverintele de
participare pe la tot felul de cursuri si cursulete, care de care mai interesante, cum ar fi cel cu
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Adeverință 175/04.03.2015 curs calcul tabular: Microsoft Office2007, sau Adeverință
1010/23.04.2012 care atestă aptitudini de procesare text: Microsoft Word, calcul tabelar – Microsoft
Excel.
Apoi se dezlantuie doamna Elena Lavinia Craioveanu, cand incepe sa-si descrie activitatile de
profesoara de economie si educatie antreprenoriala pe la diverse grupuri scolare, licee tehnologice
sau alte scoli din Craiova:
Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv educativ de predare – învăţare – evaluare;
Stabilirea obiectivelor operaţionale ale lecţiei, stabilirea conţinutul activităţii de învăţare, alegerea
strategiilor didactice, realizarea proiectului didactic;
Stabilirea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
Organizarea procesului de transmitere de cunoştinţe, transmiterea cunoştinţelor, formarea şi
dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor tehnice;
Stabilirea obiectivelor evaluării, elaborarea instrumentelor de evaluare;
Administrarea instrumentelor de evaluare, aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor,
valorificarea rezultatelor evaluării;
Membru CEAC;
Șef de catedră;
Responsabil Comisie metodică;
Membru în comisia de promovare a școlii;
Coordonator de proiecte educative la nivel local, județean, național;
Organizator de simpozioane locale, județene sau naționale;
Responsabil Comisia Siguranța Civică.
Si repeta asta cam peste tot pe unde a fost profesoara. Mai schimba lista doar cand ajunge
inspector scolar la Dolj sau presedinte la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Dolj. Doar la
limbile straine a fost foarte succinta si eliptica: engleza, franceza punct. (GB – octombrie 2020)
CREŢU Gabriela
1965 (55 ani) - Senator PSD 2016-2020
Cand citesti CV-ul doamnei Gabriela Cretu, te gandesti la lucruri bune la inceput: Facultate de
Filosofie la Cuza, doctorat in epistemologie si filosofia stiintei tot acolo, dupa care profesoara de
liceu aproape 20 de ani. Apoi invatamantul vasluian a pierdut-o, pentru ca de aproape alti 20 de ani
e prin diverse parlamente, si in Romania si in Europa, probabil vorbitoare de ceva limbi straine,
intre timp. (GB – octombrie 2020)
CRISTACHE Cătălin
1978 (42 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Domnul Catalin Cristache si-a sters toate urmele de pe site-ul Parlamentului, insa a uita sa le
stearga si pe cele de pe Facebook, din care aflam ca a facut o facultate de inginerie electrica la
Galati si ca a lucrat la Registrul Auto Roman, inainte sa isi gaseasca acest job de deputat. Si ca este
casatorit si a pus o inimioara rosie alaturi... (GB – august 2020)
CRISTINA Ioan
1975 (45 ani) - Senator PNL 2016-2020
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Alt CV facut in bataie de joc... (GB – octombrie 2020)
CSÁSZÁR Károly Zsolt
1974 (46 ani) - Senator UDMR 2016-2020
Unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli…
(GB – octombrie 2020)
CSEKE Attila Zoltan
1973 (47 ani) - Senator UDMR 2016-2020
Cred ca domnul Attila Zoltan Cseke e cel mai sincer dintre parlamentarii unguri, fiindca scrie negru
pe alb ca nu stie engleza. Si, deduc eu, nici alte limbi straine. CV-ul e foarte scurt nu din rea vointa,
ci pentru ca nu prea are ce sa scrie in el, in afara joburilor de pe la consiliul judetean, guvern, apoi
nenumaratele mandate de parlamentar. (GB – octombrie 2020)
CSEP Eva Andrea
1976 (44 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Cred ca parlamentarii maghiari s-au inteles intre ei sa isi faca CV-uri sumare si sa nu treaca multe
informatii relevante, ca de pilda in ce ani au fost facute studiile sau cate ceva despre limbile
straine. Sau au pus pe un subaltern sa le scrie pe toate pentru deputatii lor, ca prea arata la fel...
Asa ca, atunci cand dau peste cineva cu numele scris de-a-ndoaselea, stiu cam la ce sa ma astept!
Asa si cu doamna Eva Andrea Csep! Facultatea de Stiinte Tehnice si Umaniste (nu stiam ca exista si
asa ceva!), candva, la un moment dat. Angajata la partid 5 ani (cu salariu, se pare), apoi 7 ani la
Radio Erdely FM, deputat. (GB – august 2020)
CSOKANY Petronela Mihaela
1978 (42 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansa. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansa, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisociala. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
CSOMA Botond
1975 (45 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Am mai scris ca parlamentarii maghiari par sa se fi inteles intre ei sa isi faca CV-uri sumare si sa nu
treaca multe informatii relevante, ca de pilda in ce ani au fost facute studiile sau cate ceva despre
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limbile straine. Sau au pus un subaltern sa le scrie pe toate pentru deputatii lor, ca prea arata la
fel... Asa ca, atunci cand dau peste cineva cu numele scris de-a-ndoaselea, stiu cam la ce sa ma
astept! Consilier juridic 10 ani, deputat. (GB – august 2020)
CUC Alexandru Răzvan
1983 (37 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu bilingv, studii europene la Romano-Americana, pe care scrie ca a terminat-o cu 9.90, master
tot acolo, imediat dupa, apoi inca o facultate privata, dreptul la Hyperion. Patru ani ceva prin
diverse ministere, apoi isi incearca norocul cu un business privat la Giurgiu, produse de panificatie.
Nu-i place, si se intoarce la stat la Consiliul Judeţean Giurgiu, Str. Bucureşti, Nr.10, mun. Giurgiu,
jud. Giurgiu, o institutie "din sectorul de activitate deliberativ", apoi director la Administrația Zonei
Libere. Secretar de stat cateva luni, Administrator public al județului Giurgiu, deputat si Ministru al
Transporturilor din 5 ianuarie 2017 si pana astazi, in Bdul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, București.
Engleza a facut intensiv in liceu, si scrie ca vorbeste si franceza. Domnul Alexandru Răzvan Cuc are
spirit de echipă si disponibilitate program prelungit şi deplasări. (GB – august 2020)
CUCȘA Marian Gheorghe
1986 (34 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Marian Gheorghe Cucsa a avut activitati secrete intre 2007, cand a terminat facultatea la
Timisoara, si 2011, cand incepe CV-ul sau. Lucruri pe care noi nu trebuie sa le stim. Fizician fiind,
poate a lucrat la vreun program nuclear, sau vreunul spatial, ca sa trimitem si noi sateliti in spatiu
fara sa stie altii. Sau cine stie... Si S.C. SERVICE TEST S.R.L., la care a lucrat trei ani, e de negasit, si
asta imi intareste ideea cu activitatile secrete. E transparent domnul Marian Gheorghe Cucsa doar
cand vine despre al doilea job al sau, in aceeasi perioada, cand s-a ocupat de S.C. SCHILIFT S.R.L:
"Societatea aparţine CJ Timiş şi are ca obiect de activitate administrarea pârtiilor de schi de pe
Muntele Semenic."
Asadar, patrunzand bine secretele partiilor de schi, a venit cu tot know how-ul acumulat pe Muntele
Semenic si s-a facut deputat, la 30 de ani. Dar i-a scapat o informatie cheie in CV: e Vicepreşedinte
la Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activităţii SRI! Vedeti cum par sa se dezlege toate secretele acum?
Domnul Marian Gheorghe Cucsa scrie ca nu stie engleza mai deloc, dar sunt sigur ca si asta e o
diversiune, si ca el o cunoaste la perfectie, la fel ca pe altele cinci sau sase limbi. Si CV-ul se
termina cu o alta informatie cifrata: INFORMAŢII SUPLIMENTARE - Octombrie 2011: „ECOlideri
Europeni (E.C.O.L.E.)”, Canionul Şapte Scări, Jud. Braşov - ; Sunt sigur ca cei initiati inteleg... (GB –
august 2020)
CULEAFĂ Mihai
1971 (49 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Nu stim cand a luat bacalaureatul domnul Mihai Culeafă, dar stim ca si-a facut timp pentru o
facultate la Hyperion pe la 31 de ani. Ce a facut pana in 1994 si, intre 2008 si 2012 nu meritam sa
stim. Ne informeaza doar ca a lucrat la corporatiile Mary Com SRL si Platinium Flor 95, cu o mica
insertie de logistica pentru distinsa echipa de rugby U 18. Apoi deputat, desigur. Domnul Mihai
Culeafă are capacitatea de a comunica in scris si verbal, de a intelege si a-i face pe altii sa
inteleaga diferite mesaje in situatii variate, capacitatea de a initia si sustine conversatii pe subiecte
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familiare – cel mai bine in limba romana, observam din CV. De asemenea, are capacitatea de a citi
si intelege texte scrise de nespecialisti intr-o gama variata de subiecte sau texte specializate intr-un
domeniu familiar, capacitatea de a utiliza elemente ajutatoare (diagrame, harti, notite) pentru a
intelege sau produce texte scrise sau mesaje verbale (conversatii, instructiuni, interviuri,
discursuri), capacitatea de a separa intre viata personala si cea profesionala, capacitatea de a
constientiza si intelege identitatea culturala nationala in interactiune cu identitatea culturala a
Europei si a restului lumii si multe alte calitati. (GB – august 2020)
CUPĂ Ion
1968 (52 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Economist la ASE cu putina intarziere, insa mai recupereaza dupa aceea cu expert contabil si
evaluator. Contabil sef in cateva locuri, apoi director executiv la DGPF si la DGFP in Mehedinti si
Gorj pana vine la Bucuresti, in 2012, ca sa-si ia carnetul de deputat. Domnul Ion Cupa scrie ca stie
ceva engleza, dar eu am propria mea reprezentare asupra acestei instante. (GB – august 2020)
CUPȘA Ioan
1965 (55 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Foarte expeditiv domnul Ioan Cupsa. Doua facultati bune dintr-un foc, la Cluj. Una dupa alta, mai
precis spus. A facut dreptul in 6 ani, dar i-a placut mai mult decat ingineria mecanica, asa ca a
ramas avocat pana in zilele noastre, cand nu se ocupa de binele tarii in Parlament, din 2012
incoace. (GB – august 2020)
DAN Carmen Daniela
1970 (50 ani) - Senator PSD 2016-2020
Doamna Carmen Dan face dreptul la Universitatea Ecologica si isi ia licenta la 30 de ani de la
Academia de Politie. Secretara de scoala generala la Videle, apoi functionara si casiera intr-o
agentie bancara, dupa care intra in Consiliul Judetean Teleorman, care o propulseaza catre pozitiile
de subprefect, prefect, senator, ministru etc. Doamna Carmen Dan are inclinatii catre activitati
literare, catre calculator si catre engleza si franceza, printre altele. (GB – octombrie 2020)
DAN Nicușor Daniel
1969 (51 ani) - Deputat USR 2016-2020
Intre timp au aflat mai multi ca Nicusor Dan a facut studii stralucite de matematica, intai la
Universitatea din Bucuresti. A continuat facultatea la Paris, master si doctorat in matematica tot
acolo, unul dupa altul, fara pauza. S-a intors in Romania, la Institutul de Matematica al Academiei
Romane. Dar de ce s-a intors, oare? (GB – august 2020)
DĂNĂILĂ Leon
1933 (87 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Profesor Leon Danila e singurul membru titular al Academiei Romane si cel mai educat si
mai titrat dintre toti parlamentarii acestei legislaturi, fie ei deputati sau senatori. Neurochirurg
cunoscut si respectat in lume, membru in multe academii, societati prestigioase, autor de atatea
carti si tot felul de lucrari, incat daca as incepe sa le descriu, sigur s-ar bloca memoria
calculatorului... (GB – octombrie 2020)
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DEHELEAN Silviu
1979 (41 ani) - Deputat USR 2016-2020
Domnul Silviu Dehelean a explicat totul in cateva cuvinte: liceu bun, facultate de drept la privat,
notar, deputat. Daca intr-o zi se razgandeste asupra ultimului item, reia de la penultimul. (GB –
august 2020)
DENEŞ Ioan
1968 (52 ani) - Senator PSD 2016-2020
Subinginer, dar lucreaza ca profesor la un centru de plasament din Beclean, dupa care vinde
diverse lucruri pe la niste firme tot in Beclean si in Dej, pana cand simte ca s-a format pe deplin
pentru a prelua cu succes doua mandate de senator, unul dupa celalalt. (GB – octombrie 2020)
DERZSI Ákos
1962 (58 ani) - Senator UDMR 2016-2020
Domnul Akos Derzsi a vrut sa-si ascunda CV-ul pe site-ul cu senatori al Parlamentului, dar i-a ramas
un ciot pe acela al deputatilor. Acolo e simplu de citit: Institutul de Mine la Petrosani, adica
cenusareasa facultatilor tehnice pe vremea comunistilor. Lucreaza ca inginer pe santier, dupa care
descopera voluptatea statului in birou la un inspectorat teritorial de munca. Birou pe care il
schimba, dupa aproape 15 ani, cu unul de la Parlament, in care ramane tot cam pe atat. Domnul
Akos Derzsi nu ne spune nimic despre limbile sale straine, asa ca o sa consider ca le stie tot cam
atat pe cat le stiu si ceilalti colegi mineri ai sai. (GB – octombrie 2020)
DIACONESCU Renică
1957 (63 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Renică Diaconescu este un doctor specializat in neurologie, cu facultatea si doctoratul la
Craiova. Medic primar neurolog la Spitalul din Slatina, pe care il lasa pentru un prim mandat de
deputat in 2004. Revine ca sef de sectie, apoi iarasi parlamentar, de data aceasta senator vorbitor
de franceza si ceva mai putin engleza. (GB – octombrie 2020)
DIMA Carmen
1967 (53 ani) - Senator PSD 2016-2020
Inginera chimista de la Universitatea din Bacau, apoi tot felul de cursuri si calificari despre care
doamna Carmen Dima sunt sigur ca inca nu stie ce impresie fac celor care citesc CV-ul, pentru ca
altfel nu le-ar fi pus, desigur. Apoi totul e destul de clar: aproape 30 de ani la Oficiul Teritorial Bacău
al Uniunii Artiștilor Plastici din România, din care ultimii 7 ani ca manager. Exact ce trebuie, deci, ca
sa o propulseze in Parlament, mai ales ca vorbeste si engleza si germana. (GB – octombrie 2020)
DINICĂ Silvia Monica
1976 (44 ani) - Senator USR 2016-2020
Doamna Silvia Monica Dinică e printre foarte, foarte putinii din Parlament care pot sa aiba o discutie
de la egal la egal cu colegul lor Nicusor Dan. Liceul Lazar, apoi Facultatea de Matematica de la
Universitatea din Bucuresti, master in matematica la Colorado State University, si imediat dupa
aceea doctorat in matematica, tot acolo, cu tema "Optimizare convexă/ Algoritmi pentru modelare
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și analiza seturi mari de date". Nu ramane in mediul academic, desi ar fi putut sa isi aleaga orice
tara si orice oras ar fi dorit, ci se intoarce in Patrie si lucreaza la Telekom mai mult de 10 ani, pana
intra in Parlament. (GB – octombrie 2020)
DINU Cristina Elena
1971 (49 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doamna Cristina Elena Dinu are "Abilităţi şi competenţe tehnice in poştă electronică". Plus "o
dorinţa de perfecţionare continuă". Plus o diploma de medicina generala de la Carol Davila din
Bucureşti, luata la vremea ei, un master la ASE, unul la Universitatea Ecologica, o facultate de drept
de 3 ani la Spiru Haret si inca vreo cateva certificate si atestate de diverse maruntisuri.
Dupa 7 ani, doamna Cristina Elena Dinu lasa medicina pentru un job de subprefect la Giurgiu, dar
se intoarce dupa 4 ani ca manager al spitalului judetean, apoi al serviciului judeţean de jmbulanţă
din Giurgiu. Si deputat dupa aceea. Cand nu citeste carti in engleza, danseaza si compune muzica.
(GB – august 2020)
DINU Nicoleta Ramona
1975 (45 ani) - Senator USR 2016-2020
O alta cariera academica remarcabila, doctoratul in stiinte economice la Universitatea Al. I. Cuza din
Iasi, profesor universitar deja la varsta de 40 de ani, dupa ce a parcurs rapid toate treptele la
Universitatea Ovidius din Constanta. (GB – octombrie 2020)
DIRCĂ George Edward
1980 (40 ani) - Senator USR 2016-2020
Daca dupa 5 ani de Drept la Titulescu faci doua mastere tot acolo, trebuie sa ai inteligenta intr-un
fel anume. Dar cu astfel de inteligente poti ajunge chiar si senator, dupa cum se vede, asa ca ce
mai conteaza ce crede Butunoiu despre tine? Domnul George Edward Dircă si-a vazut de drumul
sau, e avocat, stie chiar si engleza, asa ca imi inchipui ca e chiar mandru de realizarile sale... (GB –
octombrie 2020)
DÎRZU Ioan
1967 (53 ani) - Deputat PSD 2016-2020
E ciudat domnul Ioan Dirzu ca a dat date destul de exacte despre studii, si chiar despre locurile de
munca, chiar daca fara detalii, insa despre doctorat nu a spus nici cand si nici unde l-a facut. Daca
ar fi fost vreun doctorat in stiinte militare sau ceva de acest gen, nici nu l-as fi luat in seama, insa e
vorba despre un doctorat in medicina veterinara, pe care nu-l pot face cei de la Academia de Politie
sau de la Colegiul National de Aparare, oricat de mult ar plagia ei. Sunt tare curios sa vad care ar fi
explicatia domnului Ioan Dirzu, daca va aparea vreodata la suprafata.
Profilul e foarte bun, oricum, si doctoratul e credibil. Cariera agro-veterinara incepe la dansul chiar
din liceul agroindustrial, apoi medicina veterinara la Cluj. A facut si dreptul la o facultate de stat la
Alba Iulia inainte de a fi politician cu functii, ceea ce sugereaza ca a luat-o in serios. Nu scrie daca a
primit si diploma, dar presupun ca da. Are si ceva lucrari publicate, deci educatia e solida si
respectabila.
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Si joburile sunt la fel. A inceput la stat si a continuat cu functii de conducere in companii private
mari si respectabile. Juma-juma, cate 7 ani in fiecare, apoi de 8 ani deputat. Vorbeste franceza, la
engleza scrie "mediu", ceea ce ma face sa cred ca se descurca greu, insa poate recupera. Oricum,
cu o astfel de cariera pre-politica, se poate intoarce oricand in businessul mare, daca situatia o
impune. (GB – august 2020)
DOBRE Mircea Titus
1978 (42 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Avem, asadar, si un specialist in "Atitudinea fata de Clienti" printre parlamentari, ceea ce mi se
pare remarcabil! Ca o paranteza, una dintre caile prin care te poti compromite cel mai rapid este sati treci tot felul de maruntisuri in CV. CV-ul e locul in care fiecine isi trece lucrurile cele mai
importante pe care le-a facut in viata. Trecand o prostioara acolo, nu faci decat sa semnalezi ca,
iata, acesta este nivelul maxim la care am ajuns eu!
Domnul Mircea Titus Dobre a facut o mare pasiune pentru Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse si pare decis sa nu rateze niciun curs sau cursulet facut de oamenii aceia:
Certificat absolvire in Leadership eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si
Ministerul Educatiei
Certificat absolvire in Negociere eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si
Ministerul Educatiei
Certificat absolvire in Comunicare eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si
Ministerul Educatiei
Certificat absolvire in Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic eliberat de Ministerul
Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei
Certificat absolvire in Managementul Ciclului de Proiect eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei
Certificat de absolvire in Managementul IT al Sarcinilor de Lucru eliberat de Ministerul Muncii,
Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei
Certificat absolvire in Managementul Relatiilor cu Clientii eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei
Certificat absolvire in Atitudine fata de Clienti eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse si Ministerul Educatiei
In rest, Spiru Haret si un "master" la Ovidiu Sincai. Nu e singurul care numeste "master" ceea ce i sa intamplat la Institutul Social-Democrat, asa ca nu mai insist. Mai sunt si niste "diplome" in CV-ul
domnului Mircea Titus Dobre la niste scoli din Strasbourg, in studii politice, turism, hoteluri,
restaurante si limbi straine.
A lucrat 10 ani la Dobre si Fiii SRL Constanta inainte sa ia calea Bucurestiului si a Parlamentului.
Probabil ca e un atelier de croitorie, pentru ca in bresle se folosesc aceste denumiri. Arata bine
imbracat in poza de la Parlament, asa ca ma gandesc ca sunt sanse mari sa fi ghicit din prima. Alta
nota buna, pe langa tinuta si vestimentatie, sunt franceza si engleza, pe care domnul Mircea Titus
Dobre scrie ca le cunoaste. (GB – august 2020)
DOBRE Victor Paul
1952 (68 ani) - Deputat PNL 2016-2020
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Domnul Victor Paul Dobre ar fi avut una dintre carierele mari in inginerie mecanica daca nu ar fi
venit revolutia care a intors multe cu susul in jos, printre care si viata dansului. Facultatea de
Mecanica la vremea ei la Politehnica din Galati, inginer la Santierul Naval, care era o referinta foarte
buna atunci, sef serviciul tehnic la Centrala Industriala Navala. Dar in 1990 ingineria sa se termina
brusc, si apar cuvinte noi in CV-ul domnului Paul Dobre: Secretar general Camera de Comerţ Galaţi,
prefect, deputat, deputat, deputat...
De limbile straine nu scrie nimic. Pe vremea aceea se facea rusa in scoala, si cateodata si franceza,
iar engleza numai la Bucuresti. Iar cand nu inveti o limba straina in scoala, greu se mai prinde de
tine. (GB – august 2020)
DOBRICĂ Ionela Viorela
1989 (31 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un CV care te invita la adanci reflectii. Bacalaureat, facultate de constructii, 5 luni consilier la
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, dupa care 1 an presedinte al Centrului National de
Management pentru Societatea Informationala, doi ani subsecretar de stat Ministerul Comunicatiilor
si pentru Societatea Informationala! O recomanda cunostintele de Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel si Microsoft Office Power Point, desigur! Apoi deputat, la 27 de ani... (GB – august 2020)
DOBROVICI BACALBAȘA Nicolae
1944 (76 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Nicolae Dobrovici Bacalbașa a fost un doctor cunoscut si recunoscut in Galati, cu o
activitate academica pana la profesor universitar, autor de carti si lucrari in domeniul sau de
activitate, dar nu numai, dansul fiind si membru al Uniunii Scriitorilor din România, cu mai multe
carti publicate. Activitatea politica, inceputa acum 20 de ani, a contribuit masiv la cresterea
motorietatii sale, care a depasit repede marginile moldavului judet. (GB – august 2020)
DOBROVIE Matei Adrian
1983 (37 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Matei Adrian Dobrovie vrea sa stim mai mult ce gandeste dansul, decat cine este si ce a
facut. Asa ca nu a lasat vreun CV pe site-ul Parlamentului, ca toti ceilalti, ci a pus un narativ pe siteul sau. E bine scris, face o impresie foarte buna dupa ce citesti, intr-adevar. Nu am citit articolele
sale, dar pare un jurnalist de politica externa educat, bine documentat si cu multa personalitate.
(GB – august 2020)
DOGARIU Eugen
1977 (43 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Eugen Dogaru avea de mic Chemarea catre joburile de la stat, fara indoiala, pentru ca la
scurt timp dupa facultatea de economie de la Timisoara e uns director al cabinetului prefectului din
Timis, iar apoi secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Tehnologia "Informatie", la 27 de ani.
Ia apoi ce se nimereste prin judet, in functie de vanturile politice, si il gasim subprefect, inspector
pe la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş, sef de birou pe la SC Drumuri Municipale SA,
apoi prefect, si alte asemenea, cum sta bine unui politician, sa simta pulsul societatii din interior, in
toate ungherele sale. Despre limbile straine nu sufla o vorba, probabil cu un motiv anume. (GB –
octombrie 2020)
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DOHOTARU Adrian Octavian
1983 (37 ani) - Deputat independent 2016-2020
Si domnul Adrian Octavian Dohotaru vrea sa stim mai mult ce gandeste dansul, decat cine este si
ce a facut, la fel ca si alti cativa colegi deputati. Asa ca nu a lasat vreun CV pe site-ul Parlamentului,
ca toti ceilalti, ci ne-a aruncat doar cateva firimituri pe contul sau de Facebook. Pe mine nu ma
intereseaza, in acest moment, ce gandeste domnul Adrian Octavian Dohotaru, ci doar cine este si
cum a ajuns in Parlament. Insa mai mult decat atat nu pot scrie, din pacate... (GB – august 2020)
DRĂGHICI Mircea Gheorghe
1966 (54 ani) - Deputat independent 2016-2020
Subinginer la prima, si apoi inginer dupa a doua facultate. Inginer sef de sectie la S.C. IATSA
ŞTEFĂNEŞTI inca de pe cand era student in anul I la subingineri, dupa care subprefect al judetului
Arges si deputat de trei mandate incoace. Engleza in legislatura urmatoare, probabil. (GB – august
2020)
DRULĂ Cătălin
1981 (39 ani) - Deputat USR 2016-2020
Informatician cu credentials impresionante: Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu", licenta
si master la Universitatea din Toronto, stagiu de cercetare la Institut National Polytechnique de
Grenoble. Inginer software in lucruri complicate pana sa devina deputat, in 2016. (GB – august
2020)
DUMITRACHE Ileana Cristina
1982 (38 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Unul dintre cele mai interesante profiluri din Parlament. De ce a ales sa-si faca un CV deplorabil ca
prezentare, e un subiect separat de reflectie. Doamna Ileana Cristina Dumitrache a inceput un liceu
bun in Romania si a continuat in Marea Britanie, dupa care a ramas acolo pentru o facultate de
afaceri si limbi straine, studii continuate cu un master in marketing si pictura la Universitatea din
Bologna. Intoarsa in Patrie, dintre toate ofertele alege jobul de deputat, pe care il incepe la 26 de
ani, fiind la al treilea mandat acum. Vorbeste bine patru limbi straine, ceea ce o pune pe locul I
intre deputati din acest punct de vedere, si, cel mai probabil, din tot Parlamentul. Cand se va plictisi
acolo, are inca toate oportunitatile in fata, la varsta si la educatia dansei. (GB – august 2020)

DUMITRESCU Cristian Sorin
1955 (65 ani) - Senator PSD 2016-2020
Cand vezi un parlamentar care-si face doctoratul pe la 50 de ani, dupa nu stiu cate mandate de
deputat si senator, cam banuiesti despre ce e vorba. Dar domnul Cristian Dumitrescu si-a facut
doctoratul in stiinte politice la "Universitatea din Paris". O denumire care ar cere niste clarificari,
fiindca o universitate cu acest nume a aparut abia anul trecut in Orasul Luminilor, din contopirea
unor universitati care aveau alt nume in 2002, cand spune domnul Cristian Dumitrescu ca a facut
doctoratul acolo. Dar, oricum, oricare si oriunde ar fi doctoratul sau, domnul Cristian Dumitrescu e
prin parlamente de 30 de ani, si la Bucuresti si in Europa, asa ca noi vorbim acum doar ca sa ne
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aflam in treaba. Intre timp, domnul Cristian Dumitrescu scrie poezii si se uita la filme englezesti,
frantuzesti si italienesti netitrate, pentru ca intelege singur ce spun actorii. (GB – octombrie 2020)
DUMITRESCU Iulian
1972 (48 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Iulian Dumitrescu e foarte preocupat de securitate, asa ca a studiat-o pe cea nationala, la
Universitatea Nationala de Aparare Carol I din Bucureşti, si pe cea internationala la Harvard, in
America. Si asta dupa ce a facut Politehnica mai intai, la Metalurgie (redenumita pudic acum drept
Ingineria Materialelor), si apoi contabilitatea la ASE, care i-a deschis drumul catre carnetul de
expert contabil. Domnul Iulian Dumitrescu pare sa fie un antreprenor innascut, a condus mai multe
firme de transporturi, constructii si consultanta – fiind si actionar la ele, am dedus eu fara sa fi citit
asta in CV, totusi. Iar de aproape 10 ani e senator vorbitor de engleza si franceza. (GB – octombrie
2020)
DUNAVA Costel Neculai
1978 (42 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Costel Neculai Dunava are o masina personala pe care o poate folosi in interes de serviciu,
e dispus sa-si schimbe resedinta in tara si in strainatate si sa calatoreasca in interes de afaceri
peste 50% din timpul de serviciu. Are hobby-uri interesante, precum intalnirile si comunitatile, si
poate conduce masini, motociclete, camioane si chiar remorci, daca vrea. Si mai are o comunicare
uşoară cu persoane cu diferite nivele de educaţie – daca e in limba romana, facem noi completarea.
Mai are certificate de absolvire domnul Costel Neculai Dunava, cum ar fi cele de la S.C Curs Euro
Info S.R.L. din Buşteni, de la S.C. Pacopa S.R.L. din Piatra Neamţ sau de la Colegiului Naţional de
Apărare din Bucureşti. In plus, o licenta in drept si un master in economie.
Domnul Costel Neculai Dunava a lucrat in multe locuri: in str. Ana Ipătescu, nr. 1, sc. B, ap. 15,
Bacău, România, ca tanar absolvent, apoi in str. Alexei Tolstoi, nr. 69, Bacău, România, in str.
Arcadie Şeptilici, nr. 2 M, Bacău, România, dupa care s-a mutat in str. V. Alecsandri, nr. 37, Bacău,
România. Au urmat str. Calea Moldovei, nr. 233, Bacău, România, str. Calea Dr. Alexandru Safran,
nr. 145, Bacău, România, Str. Ana Ipătescu, nr. 1, bl. 1, sc. B, ap.15, et. 3, Bacău, România de doua
ori, Str. Locotenent Drăghiescu, nr. 2-4, Piatra Neamţ, România, si Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5,
Bucuresti, Romania, din 2016 incoace. Peste tot, activitatile si responsabilitatile principale au fost
conform prevederilor legale. (GB – august 2020)
DUNCA Marius Alexandru
1980 (40 ani) - Senator PSD 2016-2020
Inginer mecanic format la Universitatea din Brasov, la care mai face doua mastere, apoi inca un
"master" la o universitate care nu exista, dar care da astfel de cartoane de pus in CV, plus diverse
cursuri de specializare. A incercat si un doctorat, dar l-a abandonat si s-a consolat pana la urma cu
ce avea deja. A condus o afacere de curatare a diamantelor in Brasov, ce pare sa fie chiar a
dansului. Dar, cum batea vantul dinspre partidul sau, cum se lipea si domnul Marius Dunca de cate
un job politic. La judet, la Bucuresti, unde a fost si ministru un an, la Parlamentul European. Ce o fi
consiliat dansul la Bruxelles cu engleza si franceza la B1 (ceea ce, pe piata de business, inseamna
ca stii sa spui doar I love you si Je vous aime, madame), doar cel consiliat va putea sa ne spuna, intro zi. (GB – octombrie 2020)
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DURBACĂ Eugen
1943 (77 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Eugen Durbaca are acum o varsta venerabila de ani si a uitat sa-si puna CV-ul pe site-ul
Parlamentului. Se mai intampla... Dar am gasit ceva pe Wikipedia, cum ca domnul Eugen Durbaca a
fost o personalitate importanta a industriei galatene, ajungand sa conduca o mare parte din ea pe
timpul comunistilor de dinainte de 1989. Iar dupa aceea a condus tot Galatiul din fotoliul de primar,
foarte multi ani, si e in Parlament din 2012. (GB – august 2020)
DURUȘ Vlad Emanuel
1990 (30 ani) - Deputat USR 2016-2020
Domnul Vlad Emanuel Durus avea 26 de ani cand a intrat in Parlament, 30 acum, deci toata viata
inainte ca sa invete sa-si faca un CV. Asa, din cate reusit sa deslusim cu ce am avut la indemana,
vedem ca are cunostinte in domeniul "etc.", vorbeste engleza si se straduie sa faca ceva si cu
germana, si a facut dreptul cu master la o universitate buna, la Cluj. Avocat, deputat. (GB – august
2020)
ERDEI DOLOCZKI Istvan
1955 (65 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Domnul Istvan Erdei Doloczki s-a casatorit la 31 de ani si a facut primul copil la 32, iar pe al doilea
la 37. Fetita, baiat – in ordinea aceasta. Numele ambilor copii incep cu C, desi numele sotiei incepe
cu E-E (are doua prenume). Iar daca punem si numele de familie, sotia isi poate abrevia numele cu
EEE, ceea ce nu multi unguri pot face. In rest, CV-ul e usor de citit: 20 de ani inginer la stat, 20 de
ani deputat. (GB – august 2020)
FĂDOR Angelica
1977 (43 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Doamna Angelica Fador a lasat frumoasele plaiuri bucovinene ale Iacobeniului, un sat cu 1842 de
locuitori, ca sa munceasca pentru tara la Bucuresti, in Palatul Parlamentului. Grupul Scolar
Industrial Vatra Dornei, intr-o anumita perioada, nu se stie cand, apoi dreptul la Dimitrie Cantemir,
candva, master la Suceava, probabil dupa licenta. Doamna Angelica Fador nu s-a putut dezlipi de
Iacobeniul sau natal multi ani. Trei ani suplinitoare la clasele I-VII, 15 ani la primarie, jumatate din
timp functionar si cealalta jumatate primar, dupa care deputat, ca sa poata face transferul de knowhow acumulat la scoala din Iacobeni cat mai rapid si mai eficient. (GB – august 2020)
FĂLCOI Nicu
1967 (53 ani) - Senator USR 2016-2020
Cand educatia era altfel decat acum in Romania, scolile de ofiteri nu erau considerate facultati,
chiar daca erau de 3 ani si studiile erau echivalate formal celor de subingineri. Doar Academia
Tehnica Militara avea o imagine cat de cat onorabila, desi undeva mai jos in ierarhia respectabilitatii
academice. Dintre militari, totusi, cei din aviatie aveau o oarecare reputatie, pentru ca acolo erau
fortati sa invete, chiar daca adesea doar din instinct de conservare, ca sa nu cada din avion cand
sunt singuri in el.
Domnul Nicu Falcoi a facut o astfel de scoala militara de ofiteri de aviatie de 4 ani, devenind pilot
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de avioane supersonice, avioane pe care le-a zburat aproape 20 de ani. Apoi face o facultate
adevarata la Politehnica din Timisoara si iese din Armata, facandu-si o afacere in transporturi, noua
sa specializare. Domnul Nicu Falcoi vorbeste engleza si franceza. (GB – octombrie 2020)
FARAGO Petru
1977 (43 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
CV-ul domnului Petru Farago e foarte usor de citit, ca toate cele ale parlamentarilor acestei
formatiuni politice, de altfel. Inginer la un moment dat, nu se stie cand, operator calculator intre
2004 si 2006, apoi referent la biroul parlamentar 145. S-a familiarizat cu locul, cu salile si culoarele,
cu bufetul Parlamentului, i-a placut, asa ca s-a facut si dansul deputat din 2008... (GB – august
2020)
FEDEROVICI Doina Elena
1974 (46 ani) - Senator PSD 2016-2020
Cand oamenii fac mai spre batranete o facultate pe la o universitate privata obscura, care nu are
dreptul sa dea diplome, sau care nu exista, pur si simplu, trec pudic in CV doar "licenta la
Universitatea Cutare"! Fara sa sufle o vorba despre facultate, sperand ca acela care citeste nu se
prinde.
Asa si cu doamna Doina Elena Federovici: Licenţă Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza,
București – probabil in drept, deducem noi, stiind ce se da la acel magazin de diplome. Cu aceasta
licenta, doamna Doina Elena Federovici a consiliat tot ce se putea: 10 ani un parlamentar, pe cei de
la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, de la Serviciul Public
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, jud . Botoşani, ba chiar si pe cei de la S.P.C.E.P. Botoşani,
pana sa vina la Bucuresti ca senator, acum aproape 10 ani, si sa ne consilieze pe noi toti. Inclusiv in
engleza, daca e nevoie... (GB – octombrie 2020)
FEJÉR László Ődőn
1961 (59 ani) - Senator UDMR 2016-2020
Domnul Laszlo Odon Fejer nu si-a pus CV-ul pe site-ul senatorilor, asa cum par sa se fi inteles cei
din partidul lor, insa am gasit unul uitat pe cel al deputatilor. Inginer masinist format la Brasov, dar
imediat dupa revolutie isi deschide o serie intreaga de firme, pe care le si conduce. Nu scrie in CV in
ce domenii, dar dupa denumiri par sa fie in orice era o oportunitate, probabil in zona sa, in Covasna.
Senator de aproape 10 ani, fara limbi straine. (GB – octombrie 2020)
FENECHIU Cătălin Daniel
1969 (51 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Cătălin Daniel Fenechiu are un Certificat de atestare a competenţelor profesionale în
domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică-Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". In
rest, avocat si parlamentar de cand se stie, fara limbi straine. (GB – octombrie 2020)
FIFOR Mihai Viorel
1970 (50 ani) - Senator PSD 2016-2020
Absolvent al Colegiului National de Apărare, dupa ce si-a luat un doctorat in antropologie de la
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Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere la Craiova, romana si engleza, dupa care intra in
cercetare socio-umana. Manager al Muzeului Olteniei din Craiova pana in 2012, cand devine
senator, ministru, fiind viceprim-ministru in prezent, conform CV-ului sau, probabil fara stirea
presedintelui Johannis sau a prim-ministrului Orban... (GB – octombrie 2020)
FILIPESCU Răducu George
1956 (64 ani) - Senator PNL 2016-2020
Unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli…
(GB – octombrie 2020)
FIRCZAK Iulius Marian
1979 (41 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Domnul Iulius Marian Firczak a considerat ca nu meritam sa stim ceva despre dansul, asa ca nu si-a
pus CV-ul pe site-ul Parlamentului, insa ne-a lasat cateva firimituri, totusi, pe Linkedin. Facultatea
de Fizica la Timisoara, master la SNSPA si doctorand etern – acum in al 12-lea an. A infiintat ceva
care se cheama "Personal Broker" si cu asta s-a ocupat tot timpul, pana a dat brokerajul pe
deputatie. Nu stim sigur cu ce se ocupa aceasta misterioasa entitate, insa uitandu-ne mai jos pe
pagina sa de pe Linkedin, putem presupune ca domnul Iulius Marian Firczak vinde asigurari. Asa ca
miscarea catre Parlament pare sa fie o lovitura de maestru: va dati seama cati clienti potentiali are
in jur, acolo? Iar daca luam in calcul si angajatii, personalul tehnic, ziaristii si vizitatorii, e foarte
posibil ca domnul Iulius Marian Firczak sa iasa foarte bogat la terminarea legislaturii si sa nu mai fie
nevoit sa-si caute vreodata un job... (GB – august 2020)

FLOREA Damian
1965 (55 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Inginer de politehnica bucuresteana cu o mica intarziere, ceva pe la TVR pana la revolutie, dupa
care, imediat intra in Parlament si nu mai iese de acolo: expert parlamentar in 1990 (expert in ce o
fi fost oare?), consilier, secretar general pe la Guvern, deputat. Si cred ca e o eroare pe site-ul
Parlamentului, pentru ca nu mai afiseaza sectiunea cu limbile straine ale domnului deputat Damian
Florea. Sper sa se remedieze repede... (GB – august 2020)
FLOREA Oana Consuela
1975 (45 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu de contabilitate, dreptul la Titulescu, dupa care Direcţia pentru protecţia copilului, la care
invata exact lucrurile de care avea nevoie chestorul Camerei Deputatilor, care o ia ca sa-l
consilieze. Preda la o gradinita in Coreea de Sud, dupa care apare ceva misterios in CV-ul sau, 4 ani
director la S.C. Mister Net S.R.L., Bucureşti (România). 5 ani ii apara pe romani de propriul stat din
pozitia de director la Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului, asistent
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parlamentar la Bruxelles, dupa care deputat. Aici doamna Oana Consuela Florea e membra in
Comisia permanent comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului
asupra Serviciului Român de Informaţii, probabil in urma experientei acumulate la S.C. Mister Net
S.R.L. (GB – august 2020)
FLOROIU Ionel
1962 (58 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Ionel Floroiu a descoperit placerea studiului la 42 de ani, cand incepe o facultate de stiinte
administrative la Bacau. Si, placandu-i atat de mult, mai face si un master imediat dupa aceea, in
management, tot acolo. Lucreaza 13 ani in birou sau la ghiseu, la evidenta populatiei, dupa care isi
face o firma de constructii in Bacau, pe care o conduce pana se muta la Consiliul Judetean Bacau si
apoi in Parlament. Domnul Ionel Floroiu stie Internet Explorer, si ar putea lucra cu el chiar daca ar
avea meniul in franceza. (GB – august 2020)
FULGEANU MOAGHER Laura Mihaela
1980 (40 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doamna Laura Mihaela Fulgeanu Moagher face un liceu de contabilitate intr-un oras, apoi dreptul la
o facultate dintre cele care dau diplome in Romania. 12 ani la doua companii private, dupa care se
pregateste pentru Parlament conducand Parcului Memorial „Constantin Stere” din Ploiesti. Simtinduse pe deplin pregatita, bate la portile Parlamentului, i se deschide si intra. Noroc ca aici se vorbeste
doar romaneste... (GB – august 2020)
FURIC Iarco
1974 (46 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
FURTUNĂ Mirela
1980 (40 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doamna Mirela Furtuna are ca obiectiv "sa puna in aplicare cunostintele dobandite in urma anilor
de studii". Sa vedem oferta, asadar: Liceul teoretic Grigore Moisil din Tulcea cu profil de limbi
straine e foarte util in Parlament, intr-adevar, fiindca foarte multi ar avea nevoie de asa ceva.
Stiinte Politice la Universitatea din Constanta dupa vreo patru ani de reflectie de la bacalaureat, da,
foarte utile, e nevoie mare in Parlament stiinte politice. Si Facultatea de Litere tot la Constanta,
Engleza – Spaniola, da, absolut, prinde foarte, foarte bine. Si ar putea doamna Mirela Furtuna sa
includa si Internet Explorer in acest transfer de know-how, pentru ca l-a trecut in lista de
competente. Doamna Mirela Furtuna a inceput acest transfer imediat dupa facultate, vad: consilier
si expert in Parlament, apoi de la egal la egal, ca deputat. Doamna Mirela Furtuna si-a luat permisul
de conducere intr-o frumoasa zi de 10 aprilie 2003, fara a preciza si ora, insa. Si are disponibilitate
la program prelungit, cand atributiile postului o cer. (GB – august 2020)
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GĂINĂ Mihăiță
1961 (59 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Foarte expeditiv domnul Mihaita Gaina, cred ca l-a cam enervat datoria morala de a-si face un CV.
O facultate de mine si una de drept la un moment dat, probabil ca in aceasta ordine, fiindca asa
vad ca le place parlamentarilor. Putin inginer, inspector si director pe la protectia muncii si cea a
mediului, subprefect, director la consiliul judetean – toate acestea in Ialomita. Parlamentar poliglot
din 2008 incoace. (GB – august 2020)
GANEA Ion
1951 (69 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Ion Ganea face o facultate de drept pe la 33 de ani, in timp ce era ofiter pe undeva, timp
de vreo 30 de ani. Probabil pensionar multi ani inainte de a ajunge senator in legislatura curenta,
vorbitor de ceva rusa si germana. (GB – octombrie 2020)

GANȚ Ovidiu Victor
1966 (54 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre putinii parlamentari din grupul minoritatilor nationale care si-a pus CV-ul pe site!
Matematician, profesor de liceu 12 ani, dupa care parlamentar aproape 20 de ani. Activitate
jurnalistica la ziarele de limba germana, 2 copii. (GB – august 2020)
GAVRILĂ Camelia
1961 (59 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Cred ca e cel mai lung CV pe care l-am vazut pe site-ul Camerei Deputatilor, pe 11 pagini! Chiar are
despre ce scrie, nimic de zis, dar tocmai de aceea ce bine ar fi prins putina logica si structura... O
doamna hiperactiva, facultate de filologie serioasa la Iasi, doctorat tot acolo, chiar pe la inceputul
carierei politice, deci destul de credibil, mai ales daca vezi si tema. Profesoara de limba romana
intreaga viata, la licee bune in Iasi, inspector scolar general in Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iaşi in
trei mandate separate intre ele, probabil legate de alternantele la guvernare, directoare de liceu.
20 de ani consilier municipal, deputat din 2016. Doamna Camelia Gavrila a publicat carti si lucrari
care par serioase, e activa in diverse alte proiecte.
Limbile straine mentionate in CV ma obliga sa fac o paranteza. Cu extrem de putine exceptii,
oamenii isi trec in CV un nivel mai inalt de cunoastere a limbilor straine decat cel real. Asa ca orice
recrutor experimentat sau angajator stiu sa "citeasca" asa ceva reducand automat cu un nivel ceea
ce e mentionat in CV ca autoevaluare, fara o recunoastere formala. Doamna Camelia Gavrila a
facut facultatea de Engleza-Romana la o universitatea foarte buna, plus tot ce am scris mai sus ca a
realizat, asa ca te-ai astepta sa vorbeasca foarte bine engleza (C2 dupa sistemul CV-ului european).
Totusi, doamna a pus un C1 in casute, ceea ce inseamna mai degraba un nivel mediu. Ori doamna
e foarte cinstita (ceea ce sunt inclinat sa cred), ori chiar nu a mai folosit engleza acolo, la Iasi, si a
mai uitat din ea. (GB – august 2020)
GAVRILESCU Grațiela Leocadia
1966 (54 ani) - Deputat ALDE 2016-2020 (in grupul parlamentar PSD)
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Facultatea de petrol si gaze, inginer 14 ani la o fabrica din Bucov, pe care ajunge sa o si conduca,
viceprimar si apoi deputat aproape 20 de ani. Despre limbile straine doamna Grațiela Gavrilescu nu
scrie nimic, din motive pe care dansa le cunoaste bine si noi doar le banuim. (GB – august 2020)
GAVRILIȚĂ Bianca Miruna
1975 (45 ani) - Deputat PSD 2016-2020
O doamna doctor ginecolog care vorbeste engleza si araba si care are competente in prezi –
singurul deputat care stie acest programel. Medic specialist la Timisoara, apoi doamna Bianca
Miruna Gavriliță pleaca spre sud, la Deta, ca sef de sectie, dupa care o ia din nou spre nord, catre
Jebel, ca sa conduca un spital de psihiatrie si masuri de siguranta. Din 2016 pleaca spre est, pana la
Palatul Parlamentului. (GB – august 2020)
GEORGESCU Laura
1969 (51 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansa. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansa, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisociala. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
GEORGESCU Nicolae
1976 (44 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceul la Costesti, in Arges, la care studiaza Limba română, Matematică, Fizică, Biologie, Chimie,
Istorie, Limba engleză si acumuleaza abititati de cultura generala. Apoi ia drumul Ardealului si se
opreste la Sibiu ca sa faca o facultate de istorie. Se intoarce in locurile copilariei si face un doctorat
de 6 ani la Targoviste si diverse alte instruiri care iti dau adeverinte, atestate si tot felul de hartiute
pe care sa le pui in CV.
Domnul Nicolae Georgescu a predat istoria in mai multe scoli: in Str. Morii, Nr. 19, Costești, Argeș,
in comuna Săpata, Argeș, la Grup Școlar Agricol Costești, la liceul in care chiar dansul a invatat, in
Str. Victoriei Nr. 105, Costești, Argeș, in comuna Roșiuța, Motru. Apoi s-a mutat la oras: Grupul
Școlar de Industrializarea Lemnului, in Str. Pătrașcu Vodă, Nr. 2, Pitești, Argeș, si Școala Gimnazială
”Tudor Vladimirescu” Pitești, Str. Călugăreni, Nr. 3, Pitești, Argeș, România, pe care a ajuns sa o si
conduca inainte de a veni in Bucuresti ca deputat. Aici cred ca a avut destul timp ca sa invete bine
niste limbi straine, pe care nu le-a invatat la vremea lor. Sa vedem, deci, urmatorul CV... (GB –
august 2020)
GEREA Andrei Dominic
1968 (52 ani) - Deputat ALDE 2016-2020 (in grupul parlamentar PSD)
Domnului Andrei Dominic Gerea i-a luat 7 ani ca sa se decida la ce facultate sa dea, si pana la urma
a ales ASE-ul. Face vanzari 6 ani dupa revolutie, apoi functionar in mai multe banci. Conduce o
sucursala a Bancii Tiriac la Pitesti, si de acolo deputat, ministru etc. Vorbeste engleza si franceza, si
sunt sigur ca ar putea sa-si reia joburile din punctul in care le-a lasat acum aproape 20 de ani, daca
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ar vrea sa se intoarca la ele. (GB – august 2020)
GHEORGHE Andrei Daniel
1985 (35 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un profil interesant si mai putin obisnuit. Daca pana la 24 de ani, cand a studiat istoria la
Universitatea din Bucuresti, putem presupune ca l-au intretinut parintii, intre 24 si 31, de cand a
inceput sa ia leafa de deputat, trebuie sa presupunem ca l-a intretinut partidul, pentru ca e singura
activitate care apare in CV-ul sau... (GB – august 2020)
GHEORGHE Tinel
1964 (56 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Tinel Gheorghe si-a inceput activitatea ca inginer silvic in 1991, dar eu nu am gasit nicio
facultate de inginer in CV-ul sau. Poate ca nu a vrut sa o puna pe acelasi nivel cu Universitatea
Ecologica, de la care a primit o diploma de jurist, pe cand era deja in minister. Si, exact in aceeasi
perioada, si una de doctor in silvicultura de la Universitatea din Brasov. Director in minister din
1999, dupa care deputat in ultimele 3 legislaturi, din 2008 incoace. Poate ca in urmatoarea invata si
ceva mai multa engleza... (GB – august 2020)
GHEORGHIU Bogdan
1975 (45 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Ministrul Culturii, nov. 2019 Cred ca e singurul CV pe care l-am vazut vreodata in care cineva recunoaste cinstit ca are
"Cunoştinţe elementare de utilizare a programului Microsoft Office (Word, Excel şi Power Point)"! In
rest, domnul Bogdan Gheorghiu sta mai bine. A facut actorie in limba romana la Facultatea de Arte
de la Universitatea Ecologica si la "George Enescu" din Iasi, probabil ca intre 1996-99, si foarte
probabil ca a primit si diploma de licenta. A facut emisiuni de radio si TV la Suceava, a infiintat un
teatru, a condus un radio si un post TV din Radauti, dupa care si-a facut propriul post Bucovina TV
de care s-a ocupat 7 ani. Apoi cariera si-a urmat cursul normal: deputat, ministru al Culturii... (GB –
august 2020)
GHERA Giureci Slobodan
1979 (41 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Domnul Giureci Slobodan Ghera este un organizator. A organizat in 2010, de pilda, "doua ediţii a
concursului cu biciclete pentru copiii şcolari din Caraşova". A jucat fotbal la AS Prolaz Karasevo, A.S.
Arsenal Resita, AS Croatia Clocotici si C.S. Starigrad Karasevo 1299 in divizia judeteană CarasSeverin, a scris in revista Uniunii Croatilor din Romania, „Hrvatska Grančica”, si a si condus-o, asta
dupa ce a muncit ca "demonstrator în procesul de predare la Facultatea de Kiniziologie din
Zagreb". Inainte, a facut in paralel o facultate de marketing si una de Educatie fizica si sport,
facand naveta intre Resita si Zagreb, numai dansul stie cum. Probabil ca luat si licente la ele, dar nu
scrie, dupa cum nici despre limbile straine nu spune nimic in CV. Dar e de apreciat, oricum, fiindca
este printre foarte putinii deputati ai minoritatilor nationale care au avut decenta sa-si puna CV-ul
pe site-ul Parlamentului, asa cum au facut toti ceilalti. (GB – august 2020)
GHERMAN Dumitru
1954 (66 ani) - Deputat PSD 2016-2020
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Domnul Dumitru Gherman nu a reusit sa-l depaseasca pe domnul Ciocan, colegul sau de partid si
de parlament la numarul de ani la care au inceput o facultate. Domnul Ciocan il conduce pe domnul
Dumitru Gherman cu 51 la 49, iar daca luam in calcul si varsta bacalaureatului, atunci diferenta e
absolut zdrobitoare in favoarea domnului Ciocan, de 48 la 19 !!!.
Asadar, domnul Dumitru Gherman lucreaza in fabrica pana incepe o facultate de protectie a
mediului, nu se stie unde, la varsta de 49 de ani. La 7 ani de la terminarea facultatii se pensioneaza
si apoi incepe un nou job, de deputat, in 2017. Limbile straine vor aparea, sa speram, in CV-ul de la
urmatoarea legislatura. (GB – august 2020)
GHICA Cristian
1969 (51 ani) - Senator USR 2016-2020
Un CV foarte expeditiv, dar probabil ca nu ar fi putut scrie cu mult mai mult, chiar daca s-ar fi
straduit. Facultatea de Transporturi la Politehnica din Bucuresti, apoi toata viata director in
companii private, in domeniul calculatoarelor si al publicitatii. A mai facut si dreptul la o facultate
privata, mult mai tarziu, doar dansul stie de ce atunci si acolo. Pacat ca nu si-a gasit timp sa invete
si niste limbi straine... (GB – octombrie 2020)
GHILEA Gavrilă
1957 (63 ani) - Deputat PNL 2016-2020
43 de ani s-a gandit domnul Gavrila Ghilea la ce facultate sa dea, dar a meritat asteptarea, pentru
ca onoarea a revenit unei universitati private din Arad. Asta in timp ce era deja viceprimar la
Oradea. Si nu s-a mai oprit din invatat, apoi, facand si un master in administratie publica, nu se stie
unde. In rest, prefect, vicepresedinte al consiliului judetean, senator. Toate in limba romana, imi
spune mie intuitia... (GB – august 2020)
GILIA Claudia
1975 (45 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu, facultate de stiinte economice si inca una de drept, toate absolvite la Targoviste, dupa care
un doctorat terminat la 31 de ani, la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Romane. Cariera
academica la Universitatea din Targoviste pana la titlul de conferentiar si functia de prorector, in
paralel cu una politica. Doamna Claudia Gilia publica, autoare de carti, articole si studii, poate sa le
trimita si prin e-mail, daca vrea, pentru ca are printre competentele informatice si "aplicatii ale
programelor de E-mail". Franceza destul de bine, engleza intelege, dar... (GB – august 2020)
GIOANCĂ Eugen
1958 (62 ani) - Senator PNL 2016-2020
Unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli…
GIUGEA Nicolae
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1962 (58 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Facultate de horticultura, doctorat in 2003 si conducator de doctorat patru ani mai tarziu (!?!) in
acelasi domeniu, toate la Universitatea din Craiova. Lector din 1996 si conferentiar din 2002, iar
doctoratul in 2003 (!?), dupa care profesor universitar in 2006 si conducator de doctorat din 2007!
Nu stiam ca se poate, insa am invatat ceva nou astazi. Prefect de Dolj de doua ori, secretar de stat,
deputat. Engleza deloc, insa la franceza sunt trecute note mari in CV-ul domnului Nicolae Giugea.
(GB – august 2020)
GORGHIU Alina Ştefania
1978 (42 ani) - Senator PNL 2016-2020
Doamna Alina Gorghiu face dreptul la o universitate privata si apoi un doctorat credibil in drept
penal la universitatea de stat din Iasi. Dupa care tot timpul avocat in cabinetul sau, mediator,
practician in insolventa, deputat si senator in ultimele trei legislaturi. Asta daca am inteles eu ce
trebuie din CV-ul sau, pentru ca are un mod foarte original de a-l scrie, mai ales cand vine vorba
despre perioade:
2013-01.05.2016: Avocat titular al Cabinetului individual de Avocat "Gorghiu Alina Ştefania"
2008.01.05.2016: Mediator Autorizat
2009-09.12.2010: Practician în insolvenţă
Despre limbile straine nu scrie nimic... (GB – octombrie 2020)
GOȚIU Remus Mihai
1973 (47 ani) - Senator USR 2016-2020
Domnul Remus Mihai Goțiu e unul dintre cei mai originali si excentrici parlamentari romani. Nu are
doctorat in management, nu are master in stiinte militare la Universitatea Naţională de Apărare
"Carol I", nu a pus piciorul pe la Colegiul National de Afaceri Interne, nicio licenta de la Academia de
Politie Al. I. Cuza, nici de la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul", nici macar o
diplomuta de la Institutul National de Administratie, nimic, nimic, nimic! Si, colac peste pupaza, e si
singurul parlamentar care si-a facut poza oficiala in tricou pe site-ul Parlamentului...
Domnul Remus Mihai Gotiu face tarziu o facultate de jurnalism la Babes-Bolyai, la 34 de ani. Pana
atunci, dar si cat a fost student, si dupa aceea a lucrat ca jurnalist la mai multe publicatii in paralel,
radiouri, reviste, online etc., orice ii putea propaga ideile si cauzele pentru care a militat si militeaza
in continuare foarte activ. Scrie poezie, proza scurta, publica, ia si premii pentru lucrarile sale. Nu
am vazut limbile straine in CV-ul sau, dar niste oameni care-l cunosc personal mi-au scris ca le
vorbeste si se descurca cu ele. (GB – octombrie 2020)
PS: Domnul Mihai Gotiu face o facultate serioasa la vremea la care trebuia facuta, la o universitate
respectata, si asta in vremea in care se dadeau examene grele de admintere si erau cate 15
candidati pe loc. Asadar, domnul Mihai Gotiu face Facultatea de Drept la Universitatea BabesBolyai, insa nu o trece in CV, lasandu-ne sa credem ca a facut doar una mai usurica, mult mai
tarziu, spre batranete, si sa ne facem o impresie proasta despre dansul, pe cale de consecinta. A
uitat de diploma aceea, pur si simplu, nu a pus-o in CV-ul oficial de pe site-ul Parlamentului din
masochism, din neglijenta, din superficialitate, din teribilism, din fiecare dintre acestea cate putin?
Greu de spus, dar poate ne va explica dansul intr-o zi... (GB – noiembrie 2020)
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GROȘARU Andi Gabriel
1976 (44 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Colegiu tehnic in Suceava, a inceput ceva studii la o universitate din Italia, insa prima facultate a
terminat-o la Academia de Politie din Bucuresti. Apoi inca una la Suceava, in economie, apoi doua
mastere in paralel, in drept si management. O cariera in zig-zag, din care nu am inteles mare lucru,
de tip oportunist. Mai mult avocat, dar si functionar prin Parlament, asociatii etc. Sunt interesante
mentiunile de la limbi straine: domnul Andi Gabriel Groșaru e italian (probabil dupa mama), limba
materna e italiana, insa in CV scrie ca vorbeste engleza foarte bine si italiana cu un nivel mai jos. In
rest, toate clare. Domnul Andi Gabriel Groșaru joaca mult si multe: fotbal, are centura neagra cu
medalii la competitii interne si internationale, baschet, tenis, inot, jogging, airsoft, asculta muzica
clasica, rock si metal, merge la film si multe, multe altele... (GB – august 2020)
GUDU Vasile
1954 (66 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Facultate de agricultura, cetificat de Operare şi prelucrare date de la Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Tulcea, master, diploma de la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Poliţiei de
Frontieră Iaşi si diverse alte hartii. Sef de ferma in Tulcea, consilier la Camera de Comerţ şi Industrie
Tulcea, acolo unde cu zece ani mai tarziu va face si un curs de operare de date, dupa care se face
antreprenor. Domnul Vasile Gudu are o revelatie ca e mai bine la stat, totusi, asa ca aplica la postul
de Director executiv - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Judeţ Tulcea, si castiga in
doua randuri. Prefect, dupa care deputat de aproape 10 ani. Limbi straine in mandatul urmator,
probabil. (GB – august 2020)
HADÂRCĂ Ion
1949 (71 ani) - Senator ALDE 2016-2020
Domnul Ion Hadarca nu ne-a onorat cu un CV al sau pe site-ul Parlamentului care-i plateste leafa si
pensia, dar am gasit ceva pe Wikipedia. Domnul Ion Hadarca e dintr-o lume pe care putini o cunosc,
si inca infinit mai putini o inteleg. Vorbesc despre cea de dincolo de podul de flori. Domnul Ion
Hadarca e poet prolific si politician hiperactiv. Nici eu nu inteleg de care parte este si pentru ce
militeaza, asa ca nu mai am despre ce sa scriu, fiindca noi, la Politoscop, analizam doar activitatile
nepolitice ale politicienilor. Or, in afara de poezie si de politica, nu am mai gasit altceva despre
dansul. Ba da, totusi: vorbeste engleza si rusa. (GB – octombrie 2020)
HALICI Nicușor
1977 (43 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Grup scolar agricol in Focsani, drept si master la Titulescu. Secretar la primaria comunei Paulesti,
director la consiliul judetean si apoi prefect de Vrancea, deputat, desigur... Domnul Nicusor Halici
vorbeste bine engleza si franceza, are capacitate de exprimare orala si uşurinţa in a stabili contacte
interpersonale... (GB – august 2020)
HĂRĂTĂU Elena
1964 (56 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansa. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
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neregula cu dansa, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisociala. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
HĂRĂU Eleonora Carmen
1960 (60 ani) - Senator PNL 2016-2020
Doamna Eleonora Carmen Hărău a facut ASE-ul, e expert contabil, doctorat in economie la 35 de
ani si pe vremea cand inca insemnau ceva. A fost toata viata profesoara, pana la titlul de
conferentiar la Politehnica din Timisoara, insa si directoare generala a unui grup de firme cu 700 de
angajati, pana sa fie deputat, acum la al doilea mandat de parlamentar. Nu scrie nimic despre
limbile straine. (GB – octombrie 2020)
HAVRICI Emanuel Iuliu
1979 (41 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Inginer silvicultor, cu facultatea facuta la timp, o licenta in administratie publica, amandoua la
Suceava. Inginer la Ocolul Silvic Stulpicani, pe care a ajuns sa-l si conduca, din 2012 incoace, apoi
din padure direct in Parlament! Aerul curat din padure a avut efecte benefice asupra dezvoltarii
intelectuale a domnului Emanuel Iuliu Havrici: l-a ajutat sa invete engleza foarte bine, sa
aprofundeze procesarea grafică (Corel Draw, Adobe Photoshop, Quantum GIS), iar plimbarile prin
padure si voluptatea solitudinii i-au dezvoltat adevarate capacităţi de lider, abilităţi de comunicare
şi muncă în echipă. Domnul Emanuel Iuliu Havrici este un bun practician în continuă perfecţionare
şi educare si declara pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
(GB – august 2020)
HEIUȘ Lucian Ovidiu
1965 (55 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Inspectoratul pentru cultură al Județului Arad da diplome de contabilitate, si una dintre ele a ajuns
la domnul Lucian Ovidiu Heiuș! La fel si una de Pregătire teoretică si practică pe linie de arme și
muniții, de la SC Lazar &amp; Company SNC! Plus una de inginer in metalurgie de la Politehnica din
Cluj, una in management de la Dimitrie Cantemir si alta de master, tot de la o universitate privata,
din Arad, aceasta. La ce i-au folosit toate acestea, asadar: putina inginerie la inceput, apoi s-a
indreptat catre vanzari, ajungand "Director De conducere" la SC HPN Lux SRL, si apoi director
simplu la SC Fablor Pell SRL, amandoua din Orăștie. Toate acestea l-au pregatit pentru functia de
director executiv si trezorier sef la Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara. Pasii urmatori
au venit in mod natural, adica director adjunct in Ministerul Finanțelor Publice, deputat. Cum in
finante se lucreaza doar cu cifre, si cifrele sunt aceleasi in orice limba, nu a mai simtit nevoia... (GB
– august 2020)
HOLBAN Georgeta Carmen
1968 (52 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Facultatea de farmacie, cursuri la Colegiul Farmacistilor, isi face (sau preia) mai multe farmacii si
firme de vanzare a medicamentelor in Dambovita, inca de la terminarea facultatii, de care se ocupa
mai mult de 20 de ani. Dupa care viceprimar in Targoviste, cateva luni, apoi deputat. Intelege
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engleza dar nu stie sa scrie. Competentele sale sunt, printre altele, firea optimista, deschisa,
comunicativa, preocupare pentru arta, muzica si comunicare, disponibilitatea la program prelungit
de lucru chiar si in weekend... Foarte utile in Parlament, in special aceasta din urma... (GB – august
2020)
HUNCĂ Mihaela
1963 (57 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Sa te duci la tot felul de cursuri in SUA, Franta, Grecia si prin alte parti, dar sa nu intelegi bine
engleza si franceza, e o performanta. Sau poate ca doamna Mihaela Hunca le stia, dar le-a uitat
brusc cand a intrat in Parlament si a trebuit sa-si faca CV-ul. Ori pur si simplu le cunoaste si acum,
dar nu a vrut sa-i complexeze pe ceilalti colegi deputati... Doamna Mihaela Hunca e matematician,
cu facultatea la universitatea de stat din Iasi, cu o mica intarziere, un master in administratie
publica la Universitatea din Bucuresti, dar pentru doctoratul in stiinte pedagogice nu i-au mai placut
aceste universitati, asa ca a trecut podul de flori peste Prut ca sa-l faca in Republica Moldova, chiar
inainte de a deveni deputat. Ca sa fie in rand cu ceilalti colegi.
Profesoara de matematica la niste scoli generale, apoi la Liceul cu Program Sportiv Botoșani, str.
Mihail Kogălnieanu nr. 29, Botoșani, la care revine de fiecare data cand nu are functii la
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 28, Botoșani Tel.: (+40) 231 584 051 Email office.isjbt@gmail.com - www.isjbotosani.ro. (GB – august 2020)
HUȚUCĂ Bogdan Iulian
1967 (53 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Alt CV dupa citirea caruia trebuie sa te odihnesti un sfert de ceas, atat de greu de urmarit este....
ASE la vremea ei, expert contabil la scurt timp dupa aceea, master la Constanta cand era deja
director la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, Bd. I.G. Duca nr. 18, Constanţa, cod
poştal 900697, institutie la care a lucrat aproape tot timpul si pe care a ajuns sa o si conduca,
atunci cand nu avea pozitii importante in Ministerul Finantelor Publice, in sediile din Strada
Apolodor nr. 17, Bucureşti, cod poştal 050471. Fiind vorba doar despre cifre, nu a avut nevoie de
limbi straine, insa a folosit posta electronica, care a ajuns o competenta de baza in CV-ul domnului
Bogdan Iulian Huțucă. (GB – august 2020)
IANCU Iulian
1960 (60 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Inginer de petrol si gaze, un doctorat la aceeasi universitate (singura din tara in acest domeniu, din
cate stiu eu), apoi inca un doctorat in stiinte economice la "Ovidiu Sincai", o "universitate" pe care
eu nu am gasit-o in Romania, si cu atat mai putin cu program de studii doctorale. Scoala postdoctorala la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Romane. Domnul Iulian Iancu a
lucrat aproape tot timpul la Romgaz, companie pe care a ajuns sa o si conduca. Secretar de stat in
Ministerul Industriilor, preda la ASE si la Universitatea din Ploiesti, publica, foarte activ in domeniul
acesta al petrolului si gazelor, si energiei, in general. Probabil cea mai cunoscuta personalitate
pentru publicul larg in politici energetice, mai ales datorita expunerii mediatice, fiind deputat de
aproape 20 de ani, din 2004 incoace. Vorbeste engleza si franceza si are permis de conducere. (GB
– august 2020)
IANCU Marius Ionel
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1972 (48 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Marius Ionel Iancu are capacitatea de a conduce si coordona resursele umane si certificat
de calificare ca „Ajutor programator”. Facultatea de finante la Craiova, master la ASE dupa aproape
10 ani. Activitati secrete timp de 9 ani, dupa care, deconspirat fiind, probabil, e detasat ca sef de
serviciu la CASA DE ASIGURARI DE SANATAT OLT, Aleea Muncii, nr. 1-3, Slatina (Romania), exact la
aceeasi adresa la care se gaseste si Casa de Asigurari de Sanatate Olt. Din 2010 contabil sef, apoi
director la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, deputat. Engleza "nivel mediu" in CV. (GB –
august 2020)
IBRAM Iusein
1953 (67 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Foarte expeditiv domnul Iusein Ibram. Facultate de drept terminata la 47 de ani, nu se stie unde,
1970 – 2004 transporturi, si de atunci deputat. Punct. (GB – august 2020)
IFTIMIE Neculai
1964 (56 ani) - Deputat independent 2016-2020
Facultate de drept terminata la 32 de ani la stat, master dupa inca 11 ani, tot acolo. Politist 28 de
ani in Neamt, pensionar, deputat. Limbi straine nesemnificativ, desi domnul Neculai Iftimie are spirit
de perfectionare si spirit critic al gandirii. (GB – august 2020)
ILEA Vasile
1970 (50 ani) - Senator Independent 2016-2020
Un CV facut intentionat in asa fel incat sa nu intelegem cine este si ce a facut domnul Vasile Ilea.
Vedem o facultate de zootehnie, facuta cu intarziere, dar nu e clar daca a si terminat-o, fiindca
niciun job nu are legatura cu aceasta. A fost contabil la inceput, apoi asistenta vreo doi ani, si toate
acestea pe cand era si manager la S.C. Ilea &amp; Barciuc S.N.C. Mai scrie ca este un utilizator
independent de engleza si franceza, adica fara mare legatura cu acestea, dupa intelegerea mea.
(GB – octombrie 2020)
ILIE Viorel
1965 (55 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Viorel Ilie isi incepe educatia serios si la timp, la Politehnica din Iasi, insa apoi aceasta ia o
traiectorie ciudata, cu niste mastere pe la Bacau si la o privata in Iasi. Inginer la diverse firme, 8 ani
director la un mare trust din Moinesti, dupa care primar al aceluiasi oras timp de aproape 10 ani,
unde se pare ca nu a avut nevoie de limbi straine. (GB – octombrie 2020)
ILIESCU Cătălin Lucian
1976 (44 ani) - Senator PMP 2016-2020
Liceu de informatica, Politehnica la Bucuresti, un master la ASE, dupa care prostitutia intelectuala
uzuala pentru parlamentari cu Colegiul National de Afaceri Interne si cu Academia Nationala de
Informatii "Mihai Viteazul". Restul CV-ului e facut in bataie de joc, intentionat ca sa nu intelegem
nimic din el. Sunt insirate niste nume de firme, un job de director general la Centrul Pentru Artele
Spectacolelor Sala Palatului, apoi senator. Si multe joburi de consilier local si general pe la
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primariile Bucurestiului. Cat despre limbile straine, la fel de eliptic: engleza, adica intelegeti voi ce
vreti. Eu, ca recrutor de 30 de ani, inteleg ca domnul Cătălin Lucian Iliescu nu e in stare sa lege 6
cuvinte englezesti in aceeasi fraza. (GB – octombrie 2020)

ILIȘANU Claudiu Augustin
1984 (36 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Inginer hidrotehnica la Iasi, domnul Claudiu Augustin Ilișanu lucreaza foarte putin intr-o firma
privata, apoi descopera Consiliul Judetean Bacau pentru care face achizitii si intocmiri documentatii
achizitii (Caiet de Sarcini, Fisa de date, Note Justificative etc.) timp de 7 ani, perioada optima de
pregatire pentru un post de deputat. Nu intelege nimic daca-i vorbesti in engleza, in franceza sau in
alta limba, insa are competente manageriale de Coordonare activitati cabinet parlamentar. (GB –
august 2020)
INTOTERO Natalia Elena
1976 (44 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu pedagogic, doamna Natalia Elena Intotero face un "master" la Ovidiu Sincai in 2005, inainte
sa termine o facultate de filologie, nu se stie unde, in 2006, in paralel cu relatii internationale la
Spiru Haret, terminata in 2007, posibil cu o licenta. Si Colegiul National de Aparare, desigur! 14 ani
profesoara de scoala generala la Brad, in judetul Hunedoara, dupa care secretar de stat, apoi un
scurt stagiu de pregatire pentru postul de deputat ca profesor de liceu, tot in Brad. Vorbeste
italiana, franceza si engleza si poate deschide Internet Explorer la orice ora din zi si din noapte,
pentru ca are un nivel excelent in folosirea lui. (GB – august 2020)
ION Stelian Cristian
1977 (43 ani) - Deputat USR 2016-2020
Facultatea de drept la stat, la Bucuresti, dupa care avocat la cabinetul sau din Constanta 14 ani,
cand gaseste un job de deputat. Domnul Stelian Cristian Ion are abilitati manageriale dobandite intrun cabinet individual de avocat (sic!), joaca baschet si canta in corul Vox Maris, dar a uitat sa invete
macar engleza cat sa poata sta de vorba decent cu cineva. (GB – august 2020)
IONAȘCU Gabi
1957 (63 ani) - Senator PMP 2016-2020
Inginer hidrotehnician la Politehnica din Iasi, lucreaza cativa ani in domeniu, dar dupa ce vine
revolutia lasa ingineria pentru primaria din Slobozia, unde sta aproape 12 ani. Apoi ceva companii
private, dar nu meritam noi sa stim ce erau acelea si ce facea domnul Gabi Ionascu la ele. Senator
poliglot, dupa propria apreciere, cu engleza, franceza si italiana. (GB – octombrie 2020)
IONESCU George
1968 (52 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Bioterra terminata la 36 de ani, master in Securitate comunitară şi terorism tot acolo. Infiinteaza SC
GENEN GALAXY SRL si SC GENIC SRL la Ploieşti, care il propulseaza direct in Parlament in 2008,
unde a ramas de atunci, se pare. E presedinte al Asociatiei Operatorilor Taxi din România, cu
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membrii careia vorbeste doar in romana, din cate deduc eu. (GB – august 2020)
IONIȚĂ Antoneta
1970 (50 ani) - Deputat PNL 2016-2020
O doamna doctor cu medicina facuta la timp la Bucuresti, apoi se muta in Braila unde profeseaza ca
medic sef la Spitalul Judetean si UPU Smurd, dupa care isi deschide cabinetul sau, in care poate
vorbi cu pacientii si in engleza sau in franceza, daca vrea. (GB – august 2020)
IORDACHE Florinel
1960 (60 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Mecanica si drept la Universitatea din Craiova, master la Titulescu, un doctorat in relatii economice
internationale nu se stie unde, cand era deja deputat de 7 ani. Putin inginer la inceput, la Caracal,
apoi viceprimar, tot acolo, dupa care deputat de 20 de ani. Poate sa inteleaga si sa exprime lucruri
relativ simple in engleza (l-am auzit de mai multe ori), iar despre alte limbi straine nu stim. (GB –
august 2020)
IORDACHE Virginel
1959 (61 ani) - Senator PSD 2016-2020
Facultate de fizica la Politehnica din Iasi, probabil acelea de 3 ani, care faceau profesori de scoala
generala si de grupuri scolare. Si da, preda vreo 15 ani pe la grupuri scolare din Suceava, apoi face
un pas catre un liceu, cu niste insertii de inspectorat scolar judetean, probabil dupa cum bateau
vanturile politice in judetul lor.
Mai interesant (si foarte amuzant) este CV-ul domnului Virginel Iordache la partea cu Diplome:
pagini intregi de maruntisuri, cum ar fi ca a facut o vizita in Franta sau ca a primit o adeverinta de
participare la Gura Humorului.
Cand a scris la sectiunea "activitate publicistica", cred ca domnul Virginel Iordache isi inchipuia ca
CV-ul sau va fi citit doar de fostii sai elevi de la grupul scolar: Moartea timpului, Marele tur al
planetelor, Folosirea pendulului lui Mach la verificarea legilor pendulului simplu, Biopotenţiale
electrice la plante, Ofertă curriculară şi extracurriculară personalizată, Reforma activităţii efective în
clasă, Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului Reprezentativ al Părinţilor si multe,
multe altele. Doar despre limbile straine a uitat domnul Virginel Iordache sa scrie in CV-ul sau de 6
pagini... (GB – octombrie 2020)
IRIZA Scarlat
1955 (65 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Scarlat Iriza a vrut sa-si piarda urma ca senator, dar a uitat de CV-ul de pe site-ul Camerei
Deputatilor. Inginerie la Universitatea din Craiova cu oarecare intarziere, lucreaza in diverse
intreprinderi pana la revolutie, apoi isi face firma sa de reparatii utilaje de care se ocupa 10 ani.
Asta pana cand e remarcat si i se propune sa-si puna experienta de reparator in slujba intregii tari,
ca parlamentar, in numeroase legislaturi de atunci incoace. Vorbeste putin franceza, este deschis
spre nou si spre cunoastere, si pare sa fie atat de mandru de permisul sau de categoria B, incat l-a
pus de doua ori in CV. (GB – octombrie 2020)
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ITU Cornel
1955 (65 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Cornel Itu ne-a cerut in CV sa intram direct in contul de e-mail de pe site-ul sau, insa a uitat
sa ne lase si parola. A ratat putin startul cu facultatea, dar apoi a fost sef de promotie la subingineri
in Cluj. Si tot acolo, peste 20 de ani, ia o diploma de inginer in 2 ani, probabil prin suplimentarea
celei de subinginer. Lucreaza in uzina aproape 30 de ani, de la subinginer la director general, dupa
care deputat de 12 ani. Are si un brevet de inventie, e in grupurile de prietenie cu Mexicul,
Macedonia, Serbia, Islanda, Polonia, si poate ca si cu multi altii, dar nu e clar in ce limbi vorbeste cu
acestia. (GB – august 2020)
IURIȘNIȚI Cristina Ionela
1971 (49 ani) - Deputat USR 2016-2020
Sa faci Facultatea de Litere la Babes-Bolyai, cu specializare in limbi straine, dar sa nu inveti
engleza, e ceva, si asta spune multe despre tine. Si dupa Babes-Bolyai sa faci un master la
Universitatea Ecologica, dupa 20 de ani, mai spune ceva, care se adauga la cele de dinainte.
Doamna Cristina Ionela Iurișniți vorbeste foarte bine franceza, publica in aceasta limba, face
diverse stagii de pregatire, face si un master la o universitate din Franta, dupa cel de la Ecologica.
Profesoara de franceza de liceu inca de la inceput, in Bistrita, canta in corul Apassionata si face CVuri neglijente. (GB – august 2020)
JIVAN Luminița Maria
1985 (35 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Bravo BCR ca dati angajatilor diplome de participare la cursul “Standarde de Vanzare in BCR”,
pentru ca nu se stie cand vreunul dintre ei va ajunge deputat si se va mandri cu asta in CV! Si la
Alpha Bank la fel, dupa ce le explicati care sunt produsele si serviciile pe care le vinde banca! Poate
faceti intr-o zi si cursuri despre cum sa scrii ingrijit, logic, ordonat, fara greseli, si o invitati si pe
doamna Luminita Maria Jivan, sa se intalneasca cu fostii colegi...
Doamnei Luminita Maria Jivan ii plac jocuile! Am incercat sa aflu ce sunt, poate cumpar si eu unul
intr-o zi, insa pare sa fie ceva necunoscut publicului larg. O fi numai pentru parlamentari, cine stie.
Dar continui documentarea. Mai precis spus, "in general ii plac jocuile de echipa deoarece este mult
mai usor si antrenant, și, printre altele, sportul ii satisface placerea de a socializa cu persoanele din
jurul sau.". Bine ca romanii sa afle asta!
Doamna Luminita Maria Jivan a facut limbi si literaturi straine la Universitatea din Arad si un master
in contabilitate la Resita, unde a si lucrat cea mai mare parte a timpului ca functionar bancar, cu o
pozitie ceva mai mare la sucursala BCR Resita chiar inainte sa ajunga sefa cabinetului prefectului si
a presedintelui Consiliului Judetean Caras Severin. Apoi deputat. Vorbeste engleza, pentru ca a
studiat in facultate, si scrie si de spaniola si germana. Cand vrea, poate sa renunte la soferul de la
Parlament, pentru ca are permis de conducere. (GB – august 2020)
KELEMEN Hunor
1967 (53 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Medicina veterinara la Cluj, dar apoi imediat dupa aceea filosofia la Babes-Bolyai. Domnul Hunor
Kelemen nu pare sa fi vindecat vreodata un animal sau un animalut, pentru ca inca din facultate
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lucreaza ca redactor la radioul si la revista culturala a maghiarilor. Secretar de stat si ministru in
Ministerul Culturii si deputat de 20 de ani. Publica articole, poezie si romane, ia premii literare.
Limba maghiara o vorbeste sigur, dar despre altele nu stim. (GB – august 2020)
KORODI Attila
1977 (43 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Un "CV" facut cam in bataie de joc, dar ceva-ceva tot se intelege. Politehnica de la Bucuresti in
limba germana, master la SNSPA, cativa ani la niste firme private, dupa care secretar de stat si
"minister" la MMGA, MMDD, deputat in PR... (GB – august 2020)

KULCSAR TERZA Joszef Gyorgy
1972 (48 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Alt "CV" facut cu un dispret total, ca si altele dintre cele ale colegilor sai de partid. S-a dus din
Sfantu Gheorghe tocmai la Baia Mare ca sa faca o facultate privata la 28 de ani. In rest nu se
intelege nimic, si sunt sigur ca exact asta a si urmarit. (GB – august 2020)
LÁSZLÓ Attila
1964 (56 ani) - Senator UDMR 2016-2020
Un CV arogant, asa cum si l-au facut mai toti colegii dansului de partid. Domnul Attila Laszlo a facut
Universitatea de Medicină şi Farmacie la Cluj. A fost putin medic in Ungaria, dar i-au facut mai tare
cu ochiul banii din domeniul farmaceutic. A schimbat iarasi, conducand 10 ani Rulmenţi-Şuruburi
SRL, dupa care viceprimar la Cluj si apoi senator de aproape 10 ani, fara limbi straine. (GB –
octombrie 2020)
LAZĂR Sorin
1962 (58 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Facultate de automatica atunci cand se intra foarte greu acolo. Domnul Sorin Lazar a facut ceea ce
a invatat in facultate timp de 10 ani, dupa care s-a apucat sa vanda ce au facut altii. Se convinge
de voluptatile lucrului la stat din pozitia de vicepreşedinte - subsecretar de Stat la Autoritatea
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, apoi deputat. Vorbeste engleza si franceza. (GB – august
2020)
LEOREANU Laurențiu Dan
1965 (55 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Daca nu era atat de lung CV-ul (10 pagini), poate nu ar fi iestit atat de mult in evidenta cat de prost
e facut, de lipsit de logica si de structura. Domnul Laurențiu Dan Leoreanu face un liceu de
matematica-fizica, si in anul urmator, la 20 de ani, adica, iese colonel de artilerie (!?!) dupa ce face
Şcoala de ofiţeri de rezervă nr. 3 Bacău de un an! Dupa care da la facultate, colonel fiind, si intra la
matematica la Iasi. Face cursuri de Formare profesională a adulţilor la SC.SUPERPROFESIE SRL
Piatra Neamţ si in alte locuri care dau certificate de absolvire numai bune de pus in CV-urile de
deputati. Mai face domnul Colonel Laurentiu Dan Leoreanu o facultate de drept la o universitate
privata in Iasi, un master in contabilitate la Bacau, inca unul la Galati, inevitabilul Colegiu Naţional
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de Apărare, printre alte cursuri si cursulete.
Domnul Colonel Laurentiu Dan Leoreanu incepe ca profesor la scoala din Trifeşti, dupa care urca
rapid pe scara sociala catre un liceu industrial si un grup scolar din Roman, pe care ajunge sa-l si
conduca. Primar 8 ani, dupa care deputat, unde poate vorbi in engleza cu colegii, cand ies in pauza
la o cafea. (GB – august 2020)
LEȘ Gabriel Beniamin
1975 (45 ani) - Senator PSD 2016-2020
Economist cu o oarecare intarziere la Universitatea de Vest, un master la o facultate privata, dupa
care direct viceprimar la Satu Mare, la 29 de ani, apoi subprefect. Cand nu erau ai sai la putere,
presupun eu, si-a gasit un job in comuna Racșa. Cu ce a acumulat acolo, domnul Gabriel Beniamin
Leș revine in forta si ajunge director, senator, ministru al Apararii... Presupun ca activitatea sa
publicistica a avut un rol determinant in numirea sa ministeriala la Aparare: Merceologie, ed. Daya,
Satu-Mare, Bazele merceologiei, ed. Daya, Satu-Mare, Bazele merceologiei şi teoria calităţii, ed.
Daya, Managementul siguranţei alimentare şi expertiza merceologică, ed. Daya, Managementul
calităţii, asigurarea calităţii perin certificare şi standarde, ed. Daya, Introducerea în studiul
merceologiei şi problematica calităţii, ed. Daya, Satu-Mare... (GB – octombrie 2020)
LONGHER Victoria
1971 (49 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansa. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansa, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisociala. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
LOVIN Dumitru
1942 (78 ani) - Deputat independent 2016-2020
Facultatea de agricultura din Craiova si de drept din Sibiu, amandoua in vremea in care munceai
foarte mult ca sa intri. Domnul Dumitru Lovin are pozitii inalte in agricultura judetului Valcea, fara
sa dea detalii despre angajatori, apoi deputat. Vad ca a facut un curs la o firma sau o institutie din
Germania, si ma intreb daca a inteles ce spuneau oamenii aceia. Sau poate ca au facut cursul in
romana special pentru dansul, cine stie... (GB – august 2020)
LUNGU Dan
1969 (51 ani) - Senator USR 2016-2020
Domnul Dan Lungu nu si-a facut facultatea intr-o universitate, ca toti ceilalti, ci intr-o universitate,
unde a fost si sef de promotie. Doctorat in sociologie la scurt timp dupa aceea, postdoctorala la
Sorbona, in sociologia artei si a literaturii. Cariera academica la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași,
pana la nivelul de conferentiar la catedra de Sociologie, cu o paralela ca director al Muzeului
Național al Literaturii Române din Iași, pana sa devina senator. (GB – octombrie 2020)
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LUNGU Tudorița
1962 (58 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Doamna Tudorita Lungu e singurul parlamentar care a facut un curs de conţină, si a primit si o
diploma pentru asta. Inainte a facut un liceu industrial si contabilitate la Universitatea din Iasi. Mai
are cateva diplome, in afara de cea pentru conţină, cum ar fi una ECDL, din acelea care se dau
copiilor. Dupa aceea, I.C.S.M.I., S.C. META-TEX COM BAC SA, S.C. ROSTYLLE SA, S.C. TRIPTIC STAR
SRL, la care face contabilitate si chiar conduce pe unele, dar in 2005 descopera fiorul lucratului la
stat. Nu pare sa conteze prea mult unde si pe ce functie, dar stat sa fie. Un mic interludiu la RTIMEGS, dupa care deputat. Doamnei Tudorita Lungu i se pare satisfacator ca nu vorbeste limbi straine.
(GB – august 2020)
LUNGU Vasile Cristian
1979 (41 ani) - Senator PMP 2016-2020
Domnul Vasile Cristian Lungu nu-si pune un CV pe site-ul Parlamentului, ca senatorii de rand, insa
isi face un site propriu, in care ne spune doar ce-i convine dansului, cum ar fi ca are o sora in
Bucuresti care e judecatoare. Pana sa ma intereseze ce visuri si ce convingeri are domnul Vasile
Cristian Lungu, as fi vrut sa stiu alte cateva lucruri mai banale, insa nu a fost sa fie... (GB –
octombrie 2020)
LUPAȘCU Costel
1976 (44 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Costel Lupascu cunoaste un software care nu a fost inca lansat pe piata, Internet Browser.
Probabil ca are comenzile si meniurile in limba romana, ca sa le poata manui si domnul Costel
Lupascu mai cu usurinta.
A facut dreptul la Universitatea din Bucuresti cu o mica intarziere, dupa care incepe imediat
activitatea sindicala, direct cu functia de vicepresedinte al unui sindicat din domeniul sanitar. Isi
pune cunostintele sindicale in slujba Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Botoşani, Bulevardul
Mihai Eminescu nr. 52, Botoşani, cod poştal 710186, judeţul Botoşani, http://www.casan.ro/casbt,
pe care o conduce 4 ani ca presedinte, inainte de a-si muta interesul catre Parlament. (GB – august
2020)
LUPESCU Dumitru
1950 (70 ani) - Deputat USR 2016-2020
Domnul Dumitru Lupescu este, fara indoiala, cel mai longeviv administrator al unei asociatii de
proprietari de la domiciliul de reşedinţă, cod CAEN 9492, dintre toti parlamentarii, conducand-o pe a
sa de 40 (patruzeci) de ani, si inca in functie! In restul timpului, militar pana la functia de Ofiţer de
stat major la U.M. 02450 Bucureşti, de unde se pensioneaza acum 20 de ani. Dupa care director de
cate ceva si sef de tura la mai multe firme de paza si protectie.
Vizeaza un loc de munca de Presedinte al filialei judetene USR Dambovita, unde spiritul său de
echipă, experienţa, nivelul de cunoaştere şi aplicare a legilor, abilităţile sale de comunicare să
poată fi utilizate în filiala USR Dambovita pentru atingerea unor obiective din Programul U.S.R.
Un domn care stie Windows XP si e plin de creativitate si dinamism, calitati care l-au parasit brusc,
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insa, de fiecare data cand a incercat sa invete vreo limba straina. Din bizarul CV pus pe site-ul
Parlamentului deducem ca a facut armata toata viata, incepand cu liceul militar. Pe vremea aceea,
cei cu Şcoala Militară de Ofiţeri Activi se puneau singur pe aceeasi treapta sociala cu subinginerii,
ceea ce nu le placea deloc acestora din urma. (GB – august 2020)
LUPU Victorel
1949 (71 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Victorel Lupu este Cetăţean de onoare al Comunei Mogoşeşti din judeţul Iaşi si al Statului
Nebraska din SUA. Face contabilitate la Cuza in Iasi, apoi aproape 20 de ani planificator, contabil,
economist, şef birou, director adjunct la cei cu autobuzele si tramvaiele din Iasi, director la finantele
publice in mai multe randuri, prefect etc. Presupun ca americanii l-au informat prin semne ca-i dau
hartia de cetatean de onoare al Nebraskai, pentru ca domnul Victorel Lupu nu vorbeste vreo limba
straina. (GB – octombrie 2020)
MACOVEI Silviu Nicu
1976 (44 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Silviu Nicu Macovei pare sa-si fi pus pe site-ul Parlamentului jurnalul personal, si nu CV-ul,
pentru ca ne informeaza pe unde a trecut si ce a facut zi de zi – dar fara sa treaca si orele din zi la
fiecare, e drept! Gasim pana la urma ca a facut dreptul la Iasi, nu e clar la ce universitate, dupa
care un master la Cuza, tot in Iasi, unul la SNSPA in Bucuresti, si un "master", cum le place
politicienilor sa-l alinte, la Ovidiu Sincai.
Isi imparte consilierea juridica intre stat si privat, apoi "Stabileste obiectivele de dezvoltare a firmei,
in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie, Identifica oportunitati de
afaceri, Asigura managementul firmei, Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea
intaririi pozitiei" unui SRL din pozitia de director, cu doi ani inainte de a accepta oferta de deputat.
Stie ceva engleza, e comunicativ, sociabil persuasiv si dinamic si are un Certificat de Participare la
cursul COMPETENTE INFORMATICE organizat in perioada 05.09.2011-17.10.2011 la Iasi, in cadrul
proiectului “Personal calificat pentru o administratie publica eficienta in Zona Metropolitana Iasi”,
cod SMIS 15893. (GB – august 2020)
MAGYAR Lorand Balint
1980 (40 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Cred ca domnul Lorand Balint Magyar are cel mai complet si mai serios CV pe site-ul Parlamentului
dintre colegii sai de partid. Medic veterinar, lucreaza un an si jumatate in doua firme private de
medicamente, in vanzari, dupa care descopera voluptatea lucrului la stat, si acolo ramane 10 ani,
pana ajunge sef de serviciu la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, OJFIR Satu Mare. Ca si
colegii sai, nu sufla o vorba despre limbile straine. (GB – august 2020)
MANOLE Petre Florin
1983 (37 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu la Slobozia, apoi dupa 5 ani incepe Istoria la Universitatea din Bucuresti, probabil pe unul
dintre cele cateva locuri rezervate. Domnul Petre Florin Manole pare sa aiba drumul sau in viata
stabilit inca de mic: ONG-uri si administratie publica, atunci cand apare oportunitatea. (GB – august
2020)
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MANOLIU Dan
1962 (58 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Dan Manoliu face Politehnica la Bucuresti, la Masini agricole, care era cenusareasa
facultatilor in vremurile acelea. Dar apoi domnul Dan Manoliu isi reface reputatia, si chiar o
sporeste cu niste cursuri la Colegiul National de Aparare. Domnul Dan Manoliu a ramas multa
vreme credincios meseriei sale de inginer. Interesant este ca dupa ce a condus 13 ani Societatea de
Utilaj Greu si Transporturi in Constructii Roman, domnul Dan Manoliu a plecat ca sef de balastiera la
Vaslui. Apoi a condus o firma misterioasa vreo 8 ani, despre care nu ne spune absolut nimic,
activitate care l-a propulsat insa catre conducerea Consiliului Judetean Neamt si apoi catre
Parlamentul Romaniei, in grupul vorbitorilor de engleza. (GB – octombrie 2020)
MARCIU Ovidiu Cristian Dan
1953 (67 ani) - Senator PSD 2016-2020
Un CV simplu si clar. Domnul Ovidiu Cristian Dan Marciu e inginer constructor, a facut asta 20 de
ani, dupa care a dat ingineria pe primaria din Giurgiu. Prefect apoi, iarasi inginer, in functie de cum
bateau vanturile politice. Nationalitate romana, limba romana... (GB – octombrie 2020)
MAREȘ Mara
1992 (28 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un profil exceptional, pe care orice mare companie ar vrea sa-l aiba, si in Romania si oriunde
altundeva, insa nu inteleg ce cauta doamna Mara Mares in Parlament la varsta de 24 de ani. Aici vii,
sau esti adus, nu ca sa-ti continui studiile sau sa faci practica, ori pentru vreun internship, ci pentru
cu totul si cu totul altceva. (GB – august 2020)
MĂRGĂRIT Mitică Marius
1985 (35 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Mitică Marius Mărgărit face dreptul la cunoscuta universitate Agora din Alba Iulia, un
master la universitatea de stat din Alba Iulia, e de aproape 10 ani la stiinte economice la Titu
Maiorescu, dar nu se indura sa mai plece de acolo. Trece pe la un Colegiu Natinal si pe la unul
National, pe la Academia de Politie si la cea de Studii Militare si pare sa-si fi descoperit vocatia in
aceste locuri, pentru ca de 6 ani face un docorat la Academia Nationala de Informatii, si inca
lucreaza la el.
Nu e de mirare, deci, ca are o activitate secreta, pe care noi nu trebuie sa o stim, cu exceptia unui
an, in 2015, cand e subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor. Si, in aceeasi nota
conspirativa, nici despre engleza sa nu trebuie sa stim prea multe... Dar domnul Mitică Marius
Mărgărit ne lasa o mica cheie de lectura, spunandu-ne ca merge la vanatoare, la pescuit si se uita
la filme. (GB – august 2020)
MARICA Petru Sorin
1963 (57 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Foarte expeditiv domnul Petru Sorin Marica. Doar despre studiile de subinginer ne spune ca sunt la
Institutul de Mine Petroşani, dupa care despre licenta in management la varsta de 40 de ani nu
sufla o vorba. 12 ani subinginer in minerit, 14 ani primar in comuna hunedoreana Sălaşu de Sus, cu
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al caror know-how se prezinta direct la poarta Parlamentului, fara vreun alt ocol. (GB – august 2020)
MARIN Gheorghe
1952 (68 ani) - Senator PSD 2016-2020
Inginerie mecanica la Brasov, tot felul de certificate de absolvire puse alaturi de un doctorat in
inginerie facut dupa aproape 20 de ani, vorbitor de engleza si germana. Incearca o cariera
academica fara doctorat, dar o abandoneaza si revine in fabrica. Dar dupa putin timp prinde un
culoar in politica, ajunge deputat chiar in primele legislaturi de dupa revolutie, apoi acolo ramane,
cu ce se gaseste. Cand nu prinde vreun job de secretar de stat, se retrage in Parlament, consiliind
pe cine ii poate asigura un salariu, dupa care reuseste sa reintre ca deputat si senator de aproape
10 ani incoace. (GB – octombrie 2020)
MARIN Nicolae
1973 (47 ani) - Senator Independent 2016-2020
Domnul Nicolae Marian face un liceu industrial in Bucuresti, apoi isi lasa vreo 10 ani de reflectie ca
sa se decida la care universitate sa dea. Onoarea revine prestigioasei facultati de management de
la celebra Spiru Haret. Domnul Nicolae Marian nu ne spune ce a facut in primii 10 ani, ci doar dupa
ce a patruns tainele managementului spiruharetist si le-a aplicat din postul de manager transporturi
la SRL-ul domnului Stefu Ion. In 2012 lasa Bucurestiul pentru unul dintre cotloanele Galatiului,
ajungand primar in comuna Pechea, unde le vorbeste taranilor si celor doi copii ai sai in germana,
italiana si spaniola! (GB – octombrie 2020)
MARTON Arpad Francisc
1955 (65 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Facultatea de Teatru, nu se stie unde, apoi, la 47 de ani, apare o facultate de drept, iarasi nu se stie
unde, nu se stie cat sau daca a plecat cu vreo diploma in buzunar dupa aceea. 10 ani actor si
regizor la Teatrul din Sf. Gheorghe, apoi de 30 de ani deputat. Nicio vorba despre limbile straine,
probabil cu un motiv anume. (GB – august 2020)
MARUSSI George Nicolae
1969 (51 ani) - Senator USR 2016-2020
Domnul George Nicolae Marussi ne lasa un CV facut cu scarba pe portalul Parlamentului, insa pe
site-ul partidului e ceva mai vorbaret. Incepe telenovelistic, cu cei doi copii ai sai si copilaria dintrun sat din Alba, apoi nareaza despre Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, primul sau job de
inginer la Petrostar, dupa care, la scurt timp, intrarea sa intr-o firma austriaca din domeniul
petrolului si ascensiunea sa in grup, care a trecut de granitele Romaniei, ajungand sa conduca
businessul austriac in tarile din jurul Marii Negre si cele din Europa de Nord. (GB – octombrie 2020)
MATEI Călin Vasile Andrei
1955 (65 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un "CV" facut in sila, cu multa bataie de joc. Presupun ca are macar o diploma de la cele 4
universitati mentionate. In rest, mai mult cu rugby-ul in limba romana, din cate inteleg eu din
"CV"...(GB – august 2020)
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MATEI Constantin Bogdan
1980 (40 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Constantin Bogdan Matei trece mai intai pe la un grup scolar din Valcea, dupa care face o
facultate de educatie fizica la Sibiu, iar de 5 ani e doctorand tot in anul I la aceeasi universitate. Si
de atunci, timp de 10 ani s-a tot antrenat pentru jobul de senator predand educatia fizica si sportul
unor copii de la Şcoala Gimnazială „Anton Pann” din Rm. Vâlcea. Plus pregatirea teoretica
obligatorie pentru parlamentarii romani:
CURS DE FORMARE CONTINUĂ : UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ON-LINE ÎN EDUCAŢIE , NR.6418 /
31.03.2015 ;
PROGRAMFORMARE COTINUĂ : ŞCOALA ALTFEL , PROGRAM PERSONALIZAT , NR. 529 / 16.06.2015;
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR PERFORMANT – UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI , anul
2015 ;
CURS DE FORMARE CONTINUĂ : COMUNITATEA ONLINE – MEDIU ACTIV DE ÎNVAŢARE , NR. 404 /
18.07.2014;
CURS FORMARE ANTRENORI RUGBY - RUGBY TRUST DEVELOPEMENT – ANGLIA , anul 2014 ;
CURS DE FORMARE CONTINUĂ : UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ON-LINE ÎN EDUCAŢIE , NR. 13491 /
30.12.2014;
CURS FORMARE – MANAGER DE PROIECT , anul 2014 ;
CURS DE FORMARE CONTINUĂ PÎRLS, INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI , POSDRU 35279 ,
NR.289 / 15.10.2013 ;
DE LA DEBUT LA SUCCES - PROGRAM NAŢIONAL DE MENTORAT DE INSERŢIE PROFESIONALĂ A
CADRELOR DIDACTICE - UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCURESTI , NR. 408 / 18.11.2013 ;
CURSURILE SCOLII DE VARĂ , anul 2012 ;
FORMARE PROFESIONALĂ : MANAGER DE PROIECT , SERIA E / 0076841 , ANUL 2012;
CURS DE FORMARE CONTINUĂ RUGBY – TAG , INTERNAŢIONAL RUGBY BOARD , MAI 2012 ;
ATESTAT INSTRUCTOR RUGBY , FEDERAŢIA ROMANĂ DE RUGBY , anul 2011 ;
CURS FORMARE - CONSILIERE SI ORIENTARE , anul 2011 ;
ATESTAT DE FORMARE CONTINUĂ PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ; UNIVERSITATEA BUCUREŞTI ,
SERIA E / 0004686 , anul 2010 ;
FORMARE CONTINUĂ : CURSURILE ŞCOLII DE VARĂ , CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ, BUCUREŞTI , IULIE – AUGUST 2009 , NR. 118 / 07.07.2009 ;
FORMARE PROFESIONALĂ : MANAGEMENTUL COMUNICĂRII , CALITAŢII , COMPETENŢELOR , NR. 8 /
20.09.2009;
FORMARE CONTINUĂ : DIDACTICA DISCIPLINEI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, 7-8-9 .02. 2007 , NR. 55
/ 09.02.2007 ;
Masterat „ TEHNOLOGII INFORMATICE APLICATE IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR SPORTIVE
Curs „ COMUNITATEA ONLINE – MEDIU ACTIV DE INVATARE ” nr.13491 / 30.12.2014
Curs „ UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ONLINE IN EDUCATIE ” nr.6418/31.03.2015
Curs , Comunitatea on-line – mediu activ de invatare , nr.404/18.07.2014
(GB – octombrie 2020)
MAZILU Liviu Lucian
1966 (54 ani) - Senator PSD 2016-2020
Inginer constructor cu facultatea facuta mai tarziu, lucreaza toata viata in domeniul sau in Turnu
Severin, alternand activitatile de inginerie cu cele din Consiliul Judetean Mehedinti, dupa cum erau
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ai sai la putere. Domnul Liviu Lucian Mazilu poate sa le vorbeasca muncitorilor in engleza, daca
vrea. (GB – octombrie 2020)
MEIROȘU Marilena Emilia
1975 (45 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansa. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansa, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisociala. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
MELEŞCANU Teodor Viorel
1941 (79 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Teodor Meleșcanu a facut Institutul Universitar de Înalte Studii Internaţionale din Geneva
(Elveţia), si trei ani mai tarziu si-a luat doctoratul in drept international la Universitatea din Geneva,
in 1973. A lucrat toata viata, din 1966, cu functii inalte in Ministerul Afacerilor Externe, ministru,
senator in mai multe legislaturi. (GB – octombrie 2020)
MIHAIL Radu Mihai
1969 (51 ani) - Senator USR 2016-2020
Domnul Radu Mihai Mihail a facut electronica la Politehnica din Bucuresti, pe vremea cand aceasta
era printre facultatile respectate din Bucuresti, apoi un master in management si un MBA la una
dintre scolile de top din Paris si din toata Europa. Ajunge repede la Orange intr-un post inalt in
departamentul de tehnologie, iar dupa 3 ani e recrutat de Motorola pe un post de conducere,
lucrand in Chicago si la Paris. Cu acest profil, domnul Radu Mihai Mihail e dorit de orice mare
companie din lume in domeniul tehnologiei si e printre putinii parlamentari romani cu o valoare
profesionala adevarata la nivel international. (GB – octombrie 2020)
MIHĂLCESCU MOLDOVAN Carmen Ileana
1970 (50 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Drept la Sibiu, apoi "master" la Ovidiu Sincai. Doamna Carmen Ileana Mihălcescu Moldovan incepe
ca jurnalista 4 ani acreditata la Parlament, ii place si ramane acolo aproape 30 de ani ca deputat
vorbitor de engleza si franceza. (GB – august 2020)
MIHALESCUL Dumitru
1954 (66 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Ambitios si perseverent, insa nu intr-atat incat sa faca si o facultate. A reparat frigidere aproape 30
de ani la Gaesti, timp in care a inceput sa le si vanda prin firma dansului de la Radauti, pe care a
condus-o aproape 20 de ani. Noroc ca cei de la Arctic fac frigiderele in limba romana, asa ca i-a fost
mai usor domnului Dumitru Mihalescul... (GB – august 2020)
MIHU Ștefan
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1953 (67 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Stefan Mihu vorbeste engleza si franceza, deseneaza si picteaza, pentru acestea din urma
fiind laureat al unor concursuri nationale si internationale de pictura sub "patronatul" UNICEF...
Domnul Stefan Mihu s-a urnit greu, i-a luat 8 ani pana sa se decida daca sa dea la facultate, insa
dupa ce l-a intepat tantarul Cunoasterii, nu s-a mai oprit din invatat! Si-a luat carnetul de expert
contabil, si chiar si un doctorat la varsta de peste 50, doctorat la care a muncit 10 ani. A lucrat la
Finantele publice Constanta, dupa care de aproape 20 de ani incremenit in pozitia de lector la Spiru
Haret din Constanta, "Autor al unor numeroase lucrari stiintifice". (GB – octombrie 2020)
MÎNZATU Roxana
1980 (40 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Stiinte politice in limba engleza la Universitatea din Bucuresti, apoi master la Dimitrie Cantemir.
Fiecare isi face propriile calcule, desigur! Doamna Roxana Minzatu gaseste diverse joburi,
majoritatea la stat si, in special, in administratie. Consilier local la Brasov multi ani, consiliaza un
minister, patronate, comuna Prejmer, o camera de comert, apoi" secretar de stat in Ministerul
fondurilor Europene si presedinte al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice". (GB – august 2020)
MIRCEA Florin
1980 (40 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Florin Mircea a participat la Sesiuni Ştiinţifice şi de Comunicare în timpul facultăţii, diverse
conferinţe şi ateliere de lucru, numai bune de mentionat intr-un CV de parlamentar! Prin natura
meseriei pe care o practica dânsul, comunicarea cu ceilalţi este esenţială. Știe "că trebuie să
comunici cu cel care îţi solicită ajutorul, să-i identifici corect necesităţile şi să-i oferi soluţia optimă".
Colectivul în care lucrează este "unul tânăr, cu multă putere de muncă şi împreună dezvoltă şi
perfecţionează activitatea pe care o desfăşoară.".
In alta ordine de idei, face studii economice la o filiala din Braila a unei facultati private din Pitesti,
master tot acolo, dupa care incepe o colectie de certificate de absolvire si atestate pentru tot felul
de cursuri, cum ar fi cel de Inspector de specialitate protecţia muncii la S.C. Bardrom Security S.R.L.
Brăila, sau Asigurarea sănătăţii şi securităţii în imm-uri la SC Ceprohart SA Brăila.
Alterneaza intre Administraţia Zonei Libere Braila, pe care ajunge sa o si conduca la un moment
dat, cu consiliul judetean si cu Senatul Romaniei, in care este seful unui birou senatorial. Mai pica
niste consilii de administratie la spitalul judetean si la un muzeu, dupa care, cu aceasta experienta
multilaterala si multidisciplinara, accede in Parlament, unde poate vorbi cu colegii in engleza si
franceza, cand ies in pauze la un suc. (GB – august 2020)
MIREA Siminica
1971 (49 ani) - Senator PSD 2016-2020
Doamna Siminica Mirea se preface, banuiesc eu, ca nu stie sa scrie un CV. Termina "management
agroturistic" la Bioterra pe la 40 de ani, dupa care ne expediaza scurt: 1998 – prezent: Director
general! (GB – octombrie 2020)
MOCANU Adrian
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1983 (37 ani) - Deputat PMP 2016-2020
"CV" facut in bataie de joc. 2006 ASE, dar trebuie sa-ti imaginezi singur daca atunci a intrat, a iesit,
a intrat, s-a uitat si a plecat... De aproape 10 ani doctorand in anul II la Universitatea Valahia din
Targoviste, manager, deputat. Limbile straine vor fi mentionate, toate, intr-un CV serios, daca va fi
facut vreodata... (GB – august 2020)
MOCIOALCĂ Ion
1958 (62 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Alt "CV" facut in sila, cu dispret fata de cititori. Facultate de geologie pe la 30 de ani, master si
doctorat, nu se stie unde, insa poti calcula ca atunci era deja de 10 ani deputat. Manager pe la niste
firme galactice, apoi deputat din 2001. Limbile straine probabil in alta legislatura. (GB – august
2020)
MOGA Nicolae
1952 (68 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Nicolae Moga e atat de incantat de certificatul sau de absolvire de la Universitatea
Naţională de Apărare "Carol I", incat il trece de doua ori in CV, ca nu cumva sa scape cuiva. In rest,
energetica la Politehnica din Bucuresti si dreptul la Universitatea Ecologica, chiar pe cand era
subprefect la Constanta. Domnul Nicolae Moga a lucrat in domeniul sau de centrale termoelectrice,
dar imediat dupa revolutie s-a eliberat si s-a facut subprefect, de cate ori a putut. Si apoi ce s-a mai
nimerit: presedinte la Televiziunea Neptun din Constanta, coordonator lucrari constructii-transport
pe la niste firme, dupa care senator perpetuu, casatorit, vorbitor de rusa si franceza. (GB –
octombrie 2020)
MOHACI Mihai
1957 (63 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Diploma de inginer, certificate diverse, engleza in urmatoarea legislatura, sa speram. Inginer
aproape 20 de ani, apoi domnul Mihai Mohaci protejeaza consumatorii brasoveni din fotoliul de
director, apoi pe cei din toata tara, de la Bucuresti, ca Vicepresedinte – Subsecretar de stat.
Senator, prefect, subprefect apoi, iarasi prefect, consilier judetean, deputat. (GB – august 2020)
MOISE Sebastian Costin
1987 (33 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Nu a considerat ca meritam sa-i vedem CV-ul alaturi de al celorlalti deputati, pe site-ul
Parlamentului, insa am gasit unul pe Internet, daca o fi exact. Drept si economie la Spiru Haret si la
Romano-Americana, nu se stie cand, unde, daca a fost doar in vizita sau daca a primit si vreo
diploma la plecare. Asociat la o forma de consultanta economica, constructii, comert, domnul
Sebastian Costin Moise cere un job de deputat la 29 de ani si il si primeste. (GB – august 2020)
MOLDOVAN Sorin Dan
1986 (34 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Studii ale Integrării Economice Europene in Bd. Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, 012101 București
(România), unde e Universitatea Romano-Americana, master in Bulevardul Expoziției 2, 012103
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București (România), la SNSPA. Se duce in Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, București, 020951
București (România) si consiliaza un ministru imediat ce termina scoala, iar peste cateva luni e
facut director in acel minister si subsecretar de stat. Jobul din Palatul Parlamentului, Str. Izvor nr.
2-4, Sect. 5, București, București (România) a venit aproape de la sine, asadar, la 30 de ani... (GB –
august 2020)
MOȘTEANU Liviu Ionuț
1973 (47 ani) - Deputat USR 2016-2020
Sa faci Automatica la Politehnica din Bucuresti si apoi Bioterra, imediat dupa aceea, pune logica
celui care aude la grea incercare. Si e interesant ca dupa doi ani in Parlament, adica in 2018, se
duce si face un master in filosofie la Universitatea din Bucuresti, probabil ca sa inteleaga mai bine
ce vede si ce i se intampla.
Domnul Liviu Ionut Mosteanu intra de la inceput in marketing si publicitate la cel mai inalt nivel care
se face in Romania, in cele mai cunoscute firme si agentii de publicitate, dupa care ajunge secretar
de stat in Ministerul Transporturilor in 2016, si apoi imediat deputat.
Vorbeste bine engleza, si e evident asta, pentru ca nu ar fi putut lucra in advertising daca nu ar fi
fost asa. Si, ca sa incheiem tot cu un paradox, oare de ce ti-ai face propriul CV sa arate oribil, cand
tu te-ai ocupat de imaginea altora, si inca a celor mai mari companii din Romania? (GB – august
2020)
MOVILĂ Petru
1967 (53 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Termina domnul Petru Movila facultatea de mecanica la Iasi, si apoi direct cu ea in Parlament,
consiliind deputatii! Consiliaza si Consiliul Judetean Iasi, dupa care intra in Parlament si acolo il
gasim de aproape 20 de ani. Norocul sau ca nu e nevoie de multa engleza sau franceza in acest
palat... (GB – august 2020)
MUȘOIU Ștefan Alexandru
1975 (45 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Ștefan Alexandru Mușoiu se preocupa de arta, si sunt sigur ca si browserele de Internet, in
care are competente si cunostinte, il ajuta foarte mult in pasiunile sale. Plurivalent, domnul Ștefan
Alexandru Mușoiu face un colegiu tehnic la Politehnica din Bucuresti, studii de inginerie
manageriala la Romano-Americana si un "master" la Ovidiu Sincai.
Tehnician la Antena 1 inca de student, se muta dupa 4 ani in Slobozia, Şos. Brăilei, nr. 9 ca sa-si
faca o afacere in domeniul carburantilor auto. Dupa 7 ani simte ca a venit Ceasul si lasa carburantii
pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa, Slobozia, Judeţul Ialomiţa, B-dul Unirii, nr. 4, pe care il conduce
pana sa devina deputat. Se pare ca ialomitenii nu pun mare pret pe engleza, asa ca nici domnul
Ștefan Alexandru Mușoiu nu s-a straduit prea tare sa o invete cum se cuvine. Si daca acolo CV-urile
se fac cu multe greseli, s-a adaptat si dansul, din solidaritate regionala, presupun... (GB – august
2020)
NASRA Gabriel Horia
1984 (36 ani) - Deputat PSD 2016-2020
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Sa faci studii umaniste la cele mai bune universitati din Romania, dar sa nu inveti bine engleza,
macar, spune ceva relevant despre tine! Domnul Gabriel Horia Nasra a avut activitati secrete timp
de mai multi, dupa ce a terminat istoria la Universitatea din Bucuresti si masterul la Babeş Bolyai,
pe care noi nu trebuie sa le stim. Dupa aceea, insa, il gasim in Parlament, consiliind deputatii, si
chiar pe cei din Parlamentul European. El insusi deputat din 2016, unde il lucreaza in Comisia
comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar
asupra activităţii SRI, ceea ce face legatura, cu siguranta, cu activitatile acoperite despre care
vorbeam mai sus... (GB – august 2020)
NĂSUI Claudiu Iulius Gavril
1985 (35 ani) - Deputat USR 2016-2020
Foarte ocupat si expeditiv domnul Claudiu Iulius Gavril Nasui, nu considera defel ca am fi meritat
putin efort ca sa-si faca un CV serios. Ne scrie ca a studiat finante la cele mai bune universitati din
Europa si considera ca e de ajuns. Plus CFA, PricewaterhouseCoopers si BCR, da, ar fi suficient, la
varsta sa, ca sa fie invitat la interviu si angajat in aproape orice companie mare si serioasa. Insa
cred ca politetea sociala si ceva mai mult tact politic l-ar fi obligat sa faca prezinte lucrurile altfel.
Dar are toata viata inainte si pare suficient de inteligent ca sa invete din ceea ce i se intampla, sau
se intampla altora care fac la fel... (GB – august 2020)
NEAGU Nicolae
1959 (61 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un domn inginer cu o cariera clara, douazeci de ani in uzina, pana la pozitia de director general,
douazeci senator si deputat. Nu cred ca se va mai interesa vreodata de piata muncii, si nici piata de
el, asa ca nici macar engleza nu mai e nevoie sa o invete domnul Nicolae Neagu. (GB – august
2020)
NEAȚĂ Eugen
1967 (53 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Eugen Neata a terminat facultatea la 35 de ani la Universitatea Ecologica, insa e mai
degraba de bine, pentru ca majoritatea politistilor nu o fac niciodata. Doctorat 5 ani mai tarziu la
Academia de Politie, si, ab initio, pare sa fi luat studiul destul de in serios, pentru ca vad si o lista
lunga de articole cu nume si teme convingatoare publicate de domnul Eugen Neata, ceea ce nu sta
deloc in firea politistilor de rand, dupa cum stie toata lumea. Ar fi fost si mai credibil daca ar fi
invatat si engleza, insa si asa iese mult in evidenta.
Cariera ascendenta de politist la Valcea de cand a terminat postliceala lor, in 1990, pana la functia
de sef al politiei municipiului si judetului. 4 ani apoi in Ministerul de Interne, pe ceea ce pare mai
degraba o pozitie sindicala, apoi deputat. Un profil foarte bun de politist in CV, m-as simti ceva mai
in siguranta daca as sti ca exista mai multe asemanatoare in lumea lor. (GB – august 2020)
NECHIFOR Cătălin Ioan
1974 (46 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Supraliciteaza cu CV-ul, incearca sa convinga cu orice pret, asa cum fac multi. Domnul Catalin Ioan
Nechifor face facultatea de Microsoft Office (sic!) in Suceava, un "master" la Ovidiu Sincai, ca toti
colegii sai de partid, apoi inca unul, la ASE, cand era deja la Consiliul Judetean. Pe cale sa devina
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doctorand etern, de 7 ani la ASE. Lucreaza cateva luni la Coca Cola si cateva la Pepsi, dupa care,
dintr-un puseu patriotic, presupun, se muta in strada Zamca, nr. 28, Suceava, 720214, România, ca
sa conduca un mic hotel cu 24 de camere. Apoi se muta in Ştefan cel Mare nr. 36, Suceava,
720026, România, la consiliul judetean, in care ajunge pe o pozitie de director. Pleaca in Belgia si
ajunge pana in 60, Rue Wiertz street, Bruxelles, B-1047, la Parlamentul European, dupa care
deputat la Bucuresti. Vorbeste engleza si franceza, are multe alte aptitudini si competente despre
care nu stiu cat i-ar folosi daca ar vrea sa se intoarce vreodata pe piata serioasa a muncii. (GB –
august 2020)
NICOARĂ Marius Petre
1958 (62 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Marius Petre Nicoară lucreaza munceste ani ca tehnician, pana reuseste sa intre la
Politehnica din Cluj. Lucreaza ca inginer pana la revolutie, dupa care conduce un grup de firme
despre care nu considera ca meritam sa stim ceva, Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, apoi
senator perpetuu, in ultimele trei legislaturi, in comisia ploiglotilor, departamentul romana,
maghiara, franceza, germana si italiana! (GB – octombrie 2020)
NICOARĂ Romeo Florin
1972 (48 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Romeo Florin Nicoara stia de mic, probabil, ca nu va lucra niciodata. A facut o facultate de
stiinte politice la Babes Bolyai, apoi in paralel un master la Universitatea din Bucuresti si unul la
Atena, nu imi imaginez cum. Inevitabilele colegii de Afaceri Interne si de Aparare. Sper ca a putut
vorbi in engleza, macar, la Atena, pentru ca in CV nu e mentionat nimic in aceasta privinta. Pe la
Consiliul Judeţean Satu Mare chiar din ultimul an de facultate, apoi a consiliat deputati, ministri,
prim-ministri, deputat etc. (GB – august 2020)
NICOLAE Andrei
1984 (36 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Alterneaza studiile la niste universitati serioase (Babes Bolyai, stiinte politice cu master) cu tot felul
de maruntisuri in CV, asa cum fac aproape toti cei din Parlament. Doctorand probabil etern in stiinte
administrative la SNSPA, in al zecelea an deja. A consiliat in stanga si in dreapta de cand a terminat
facultatea: pe primarul din Valenii de Munte, pe presedintele Consiliului Judetean din Prahova, pana
a facut rost de un job de deputat in 2016. Probabil ca i-a invatat si engleza si franceza, pentru ca le
stie. (GB – august 2020)
NICOLAE Şerban
1968 (52 ani) - Senator PSD 2016-2020
CV tipic de impostor, cum spunem noi, recrutorii din business, cand vedem asa ceva. La educatie,
domnul Serban Nicolae trece sec: 1997 (adica la 29 de ani) - Licenţă Ştiinţe Juridice! Ghici, ce sa fie,
ce sa fie, un'sa fie? Apoi ceva si mai interesant: 2009 - Doctorat Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene! Alta ghicitoare... In rest, insa, lucrurile sunt mai clare: consilier de stat la Presedintie,
ministru, senator poliglot, vorbitor de engleza, franceza si italiana. (GB – octombrie 2020)
NICOLICEA Eugen
1956 (64 ani) - Deputat PSD 2016-2020
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Inginer la Politehnica din Timisoara, probabil ca la timp, apoi dreptul la Spiru Haret, nu scrie cand,
insa era deja viceprimar sau deputat cand s-a infiintat aceasta faimoasa universitate. Deputat de 30
de ani, deci lucrurile sunt clare in ceea ce-l priveste. (GB – august 2020)
NISTOR Laurențiu
1951 (69 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Laurentiu Nistor ne spune in CV cum o cheama pe sotia sa, cu cine s-a casatorit fiica, dar
aproape nimic altceva. Termina o facultate la 53 de ani, nu se stie unde. Mentioneaza doar jobul pe
care l-a avut la 40 de ani, primar in comuna Şoimaş, jud. Hunedoara, apoi pe cel de deputat. Nu
mentioneaza limbile straine cunoscute, cartile publicate, nimic altceva... (GB – august 2020)
NIȚĂ Ilie
1956 (64 ani) - Senator PSD 2016-2020
Se pare ca domnul Ilie Niță a ramas repetent un an la liceu, l-a terminat in 5 ani si la varsta de 20.
Apoi repeta isprava si face o facultate de subingineri de 3 ani in 4. Ramane cu o frustrare, deduc
eu, fiindca revine la aceeasi universitate tehnica din Iasi dupa 20 de ani, si de data aceasta face
aceeasi facultate de mecanica de 5 ani, in 5 ani! Apoi nu se mai opreste din invatat! Face doua
mastere in paralel la Universitatea Ecologica, in ecoturism si in resurse umane, apoi face trecerea
obligatorie pe la Institutul National de Aparare si prin alte locuri din care mai poti primi o diploma
pe care sa ti-o treci in CV.
Domnul Ilie Nita lucreaza in constructii pana la revolutie, apoi director tot in constructii la un SRL,
nu se stie unde si ce e cu el. De aproape 20 de ani, din 2004 si pana in prezent vinde asigurari de la
Grawe, desi nu ar avea voie sa faca asta, fiind parlamentar. Le vinde doar romanilor, pentru ca nu
ar avea cum sa se inteleaga cu un strain, oricine ar fi el. Sigur, nici sa fie in continuare director la
S.C. NIL CONSTRUCT S.R.L. nu-i mai permite legea domnului Ilie Nita, insa se pare ca nu prea-l
intereseaza astfel de maruntisuri. (GB – octombrie 2020)
NIȚĂ Mihai
1956 (64 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Domnul Mihai Nita a considerat ca nu meritam CV-ul sau, dar am gasit din intamplare un interviu al
sau in Gazeta Oltului in care-si face o autobiografie romantata: liceu industrial, subingineri la Pitesti,
management la Bioterra. Lucreaza in uzina, cumpara o uzina, conduce Spitalul Judetean Slatina, in
Parlament din 2008. Vad ca ziaristul a uitat sa-l intrebe cat de multe limbi straine stie... (GB –
august 2020)
NIȚĂ Nicu
1956 (64 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Nicu Nita are creativitate, o imaginatie foarte dezvoltata si o licenta de arbitru international
de motociclism. Bacalaureat la 31 de ani, licenta in drept de la Universitatea Ecologica la 51. Nu se
mai opreste din invatat, si la 54 mai ia si un master in Dreptul informaţiei şi al securităţii private, tot
de la Ecologica.
Antreprenor imediat cand s-a putut, comert, transport, taxi, agricultura la Ramnicu Sarat si Braila,
dupa care consilier judetean, deputat... Vorbeste engleza si franceza, organizeaza competiţii
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sportive de dirt-track de nivel naţional şi internaţional la Clubul Sportiv Brăila, campanii umanitare
etc. (GB – august 2020)
NOSA Iulius Marian
1956 (64 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Iulius Marian Nosa termina liceul la 21 de ani, apoi o facultate de constructii la Cluj.
Profesor un an la un liceu de constructii, apoi sare 7 ani din CV, pana la revolutie, cand incepe sa fie
director la diverse regii din Zalau, primar, dupa care deputat de aproape 20 de ani. A uitat sa scrie
in CV cat de multe limbi straine vorbeste, dar ne-a dat numele sotiei si al tuturor celor trei copii,
unul dintre ei cu doua prenume, ceilalti cu cate unul singur. (GB – august 2020)

NOVÁK Csaba Zoltán
1975 (45 ani) - Senator UDMR 2016-2020
Domnul Csaba Zoltan Novak este unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu
gasesti nicio informatie relevanta despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut
nici pe Internet. Ori e ceva in neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu
totul antisocial. Oricum, o mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de
cetatenii romani, in general. Cu atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta
macar niste reguli minimale de politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea
stangaci si pline de greseli… (GB – octombrie 2020)
OLAR Corneliu
1959 (61 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Liceu silvic, o facultate de drept la 43 de ani, nu se stie unde. Si-a impartit viata intre comunele
Gîrda, Umbra Văii si Horea, unde a fost sef de unitate la ceva comert (magazin satesc sau bufet, ca
alt comert nu era pe vremea aceea in comune), primar in comuna dupa revolutie 12 ani, dupa care
deputat, desigur. Nu scrie despre limbile straine pe care le vorbeste, insa ne informeaza ca e
necasatorit. (GB – august 2020)

OLTEANU Daniel
1968 (52 ani) - Deputat ALDE 2016-2020
E plin CV-ul domnului Daniel Olteanu de cursuri pe la diverse ministere, dar cel mai mult iese in
evidenta facultatea de drept facuta la 38 de ani, la Dimitrie Cantemir. A prins gustul cunoasterii si a
mai facut una, la Spiru Haret, imediat dupa aceea. Dupa ce castiga experienta ca muncitor si
tehnician la Barlad, trece in vanzari si apoi chiar conduce S.C. ROŞU ŞI NEGRU S.R.L. Bȃrlad, fara sa
fie clar daca a fost firma dansului sau nu. Dupa aceea incepe sa consilieze senatori, pe primarii din
comunele vasluiene Ciocani si Rebricea, prefect, deputat. Se descurca in engleza, conform propriei
evaluari, e calm, profund, punctual si bun psiholog. (GB – august 2020)
OPREA Dumitru
1952 (68 ani) - Deputat PNL 2016-2020
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Stiinte economice la Iasi, doctorat in contabilitate la scurt timp dupa aceea, in vremea in care chiar
munceai pentru asa ceva, mai multe cursuri in SUA. Profesor, apoi decan al Facultăţii de Economie
şi Administrarea Afacerilor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, conducator de doctorat de la varsta de 45 de ani, membru al unor comisii
importante. Domnul Dumitru Oprea publica mult, primeste premii si distinctii. Unul dintre cele mai
solide si mai valoroase profiluri educationale si profesionale din tot Parlamentul Romaniei. (GB –
august 2020)

OPREA Mario Ovidiu
1965 (55 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Mario Ovidiu Oprea este un "prodessional" din 1996, singurul prodessional din Parlamentul
Romaniei, din cate am studiat noi. Dar nu a fost din totdeauna prodessional domnul Mario Ovidiu
Oprea, ci inginer electrotehnician, in rand cu ceilalti, si chiar a lucrat in domeniu cativa ani dupa
revolutie. Dar apoi consiliile locale si judetene din Dolj il atrag ca un magnet, si doar Parlamentul
reuseste sa-l mai dezlipeasca de ele. Parlament prin care il gasim de aproape 20 de ani, cu o
singura mica pauza. Si, din cate am dedus noi, poti atinge starea de prodessional si fara sa vorbesti
vreo limba straina... (GB – octombrie 2020)
OPREA Ştefan Radu
1970 (50 ani) - Senator PSD 2016-2020
Un "CV" facut cu total dispret fata de toata lumea, si fata de cei care l-au ales si l-au trimis acolo,
inainte de orice altceva... (GB – octombrie 2020)
OPRIȘCAN Mihai Doru
1955 (65 ani) - Deputat ALDE 2016-2020
Inginer chimist, master dupa 27 de ani in administratie publica. Inginer la Azomures, conduce apoi
o afacere privata, care e posibil sa fi fost chiar a dansului. Trei ani director la FPS, dupa care revine
la Azomures ca director general si apoi la alt business privat, pana in 2008, cand ia calea
Parlamentului. Despre limbile straine nu pomeneste nimic in CV. (GB – august 2020)
OROS Adrian Nechita
1965 (55 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, nov. 2019 Foarte expeditiv domnul Adrian Nechita Oros, pare sa-l fi iritat obligatia de a-si scrie CV-ul. Plin de
abrevieri, trebuie sa cauti pe Google ca sa intelegi ce vrea sa spuna. Facultatea de Medicină
Veterinară, apoi doctorat in domeniu, probabil ca la Cluj. Car. acad. inca de la incep., asistent univ.
Disc. Patologie Medicală, prodec. apoi prorector Fcd. de Med. Veterinară a U.S.A.M.V. Cluj Napoca,
pana la tit. de conf. univ. dr. disc. de Toxicologie in prez. Pub. lucr. științ., manuale. Depu. din 2012.
(GB – august 2020)
ORȚAN Ovidiu Florin
1968 (52 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Ovidiu Florin Orțan a facut medicina la Targu Mures si diverse stagii de perfectionare in
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cardiologie, dupa care a avansat pana la pozitia de director medical la "Institutue" de Boli
Cardiovasculare și Transplant, "TârguMureș", probabil un frate al cunoscutului Institut de Boli
Cardiovasculare și Transplant dintr-un oras cu nume foarte asemanator, Târgu Mureș. Se muta apoi
la Brasov intr-o clinica privata, unde conduce sectia de cardiologie intervențională. Poate consulta
pacienti englezi, francezi si nemti fara translator. (GB – octombrie 2020)
OTEȘANU Daniela
1963 (57 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doamna Daniela Otesanu a pus in permanenta OMUL in primul plan si considera ca cel mai
important argument in orice domeniu este colaborarea si deschiderea de a asculta cat mai multe
pareri. Ignorand cele cateva greseli din CV, descoperi un suflet de deputat sensibil citind sectiunile
de aptitudini si competente personale, sociale si organizatorice.
Doamna Daniela Otesanu are competente tehnice "ca utilizator de calculator, în principal accesul la
Internet de unde pot fi preluate şi prelucrate o serie de informaţii de importanţă maximă.". Poate
citi informatiile de importanta maxima si daca sunt scrise in engleza, pentru ca vorbeste aceasta
limba. Doamna Daniela Otesanu a facut ASE-ul, apoi dupa 20 de ani un master la filiala din Ramnicu
Valcea a unei universitati private din Pitesti. Economist si functionar bancar, apoi 15 ani ceva in
administratie la o firma de turism a sindicatelor la sucursala Govora, Băile Govora, strada
T.Vladimirescu nr.164. Apoi deputat, evident. Are permis de conducere si este titulara unui permis
de conducere. (GB – august 2020)
PALĂR Ionel
1972 (48 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Director in limba romana in SRL inca de pe cand era student la Bacau, apoi deputat de aproape 20
de ani. (GB – august 2020)
PĂLE Dănuț
1966 (54 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu agricol apoi medic veterinar la Bucuresti, face un "doctorand" in 7 ani, dar il lasa de unde l-a
inceput, din cate se intelege din CV. Multe joburi care se intrepatrund, nu poti sti unde a lucrat cu
adevarat si unde nu: cabinete veterinare, consilii locale si judetene, diverse firme, prefectura etc.
Ce e sigur, insa, e ca peste tot a vorbit in romaneste. (GB – august 2020)
PAMBUCCIAN Varujan
1959 (61 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Dintr-o familie cu matematicieni de mare clasa. El insusi matematician, cu doctoratul dupa 16 ani
de la terminarea facultatii, cand era deja deputat. Domnul Varujan Pambuccian este deputat de 24
de ani, si probabil ca va fi inca de doua ori pe atat de acum inainte. (GB – august 2020)
PANĂ Doina Adriana
1957 (63 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Inginer al Politehnicii din Bucuresti, cu un master dupa 27 de ani tocmai la Arad, acolo a gasit
doamna Doina Pana facultatea privata care sa o satisfaca. Profesor de liceu tehnic in Bistrita 30 de
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ani, ministru, ministru, ministru, ministru, deputat. Toate in limba romana, din ce se poate deduce.
(GB – august 2020)
PĂNESCU Doru Adrian
1956 (64 ani) - Senator PSD 2016-2020
Un traseu educational solid si serios la Iasi, cu Facultatea de Electrotehnica, informatica la
Facultatea de Matematica la Cuza, doctorat la Asachi la 38 de ani. Apoi o cariera academica la
aceeasi universitate, pana la nivelul de Profesor la Facultatea de Automatică şi Calculatoare si
presedinte al senatului universitatii. Despre limbile straine, domnul Doru Adrian Pănescu nu scrie
nimic in CV. (GB – octombrie 2020)
PARASCHIV Rodica
1960 (60 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doua pagini pline cu adeverinte si diplome de participare, printre care deslusim o diploma de
inginer in constructii luata la vremea ei si un master la Spiru Haret dupa 24 de ani, cand doamna
Rodica Paraschiv era deja director executiv in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 – 4. Adresa la care a
lucrat 10 ani, mai precis spus, fiind de toate acolo, inclusiv prefect si subprefect. Deputat din 2016,
aripa doar cu limba romana. (GB – august 2020)
PAȘCAN Emil Marius
1971 (49 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Domnul Emil Marius Pascan nu si-a pus CV-ul pe site-ul Parlamentului, ca toti ceilalti, insa are un
intreg site propriu, pe care are si un fel de CV, cu subtitlul "Conform Dicționarului poeților
mureșeni". Un CV narativ-electoral, care incepe ca in povestile lui Ion Creanga: tatal nascut la Bistra
Muresului, mecanic auto, mama din Sânpetru de Câmpie, de profesie legator-tipograf etc. Spre
diferenta de altii, domnul Emil Marius Pascan incepe cu universitatea Dimitrie Cantemir si continua
cu facultatea de filosofie la Babes-Bolyai. Nu rezista tentatiei si continua cu Academia Națională de
Poliție ,,Al. Ioan Cuza” București, Colegiul Național de Afaceri Interne, Academia Națională de
Informații „Mihai Viteazul” București. Apoi un doctorat in filosofie la Baia Mare, fix cand era prefect
al judetului...
Jurnalist de presa scrisa si radio, domnul Emil Marius Pascan descopera Primaria din Targu Mures si
se instaleaza acolo pentru multa vreme. Director de comunicare, apoi prefect, parlamentar de
aproape 10 ani.
Scrie si publica mult, ia premii si diplome cu care umple o buna bucata din CV, e blogger, pozeaza.
Despre limbile straine nu spune nimic, deocamdata. (GB – august 2020)
PAȚURCĂ Roxana Natalia
1979 (41 ani) - Senator PSD 2016-2020
Facultatea de contabilitate la Artifex, dupa care doamna Roxana Natalia Pațurcă insira diverse
cursuri si atestate de formare, crezand ca dau bine in CV. Printre colegii dansei parlamentari
probabil ca da... Contabila la SC ATLANTIS INTERNAȚIONAL SRL, apoi ceva ce pare sa fie afacerea
dansei, SC ROXALY TRAVEL SRL, dar toate acestea in paralel cu jobul de profesoara la Colegiul
Economic Calarasi. Inspector scolar, senator. Limbi straine poate in alta legislatura. (GB – octombrie
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2020)
PAU Radu Adrian
1973 (47 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Liceu militar, apoi o ia in alta directie, cu o facultate de economie la Craiova si una de drept la
Targu Jiu. Director si administrator la diverse SRL-uri timp de 10 ani, pana simte Chemarea
lucratului la stat, si acolo ramane aproape inca 10 ani, pana face rost de un job de deputat.
Consilier local si judetean, director la imbunatatiri funciare etc. Poate lucra cu Internet Explorer
chiar si cand are meniul in engleza. (GB – august 2020)
PAULIUC Nicoleta
1971 (49 ani) - Senator PNL 2016-2020
Dreptul la Universitatea din Bucuresti cu o mica intarziere, apoi nu rezista sa nu se compromita cu o
diploma de la Colegiul Naţional de Apărare si ce mai considera dansa ca da bine in CV. Avocata de
cand a terminat facultatea, fara sa vorbeasca vreo limba straina. (GB – octombrie 2020)
PAVEL Marian
1975 (45 ani) - Senator PSD 2016-2020
Liceu industrial la Fetesti, dupa care sta 5 ani in cumpana, gandindu-se daca sa faca o facultate sau
nu. Alege sa onoreze Universitatea Titu Maiorescu cu prezenta sa, timp in care este si primar al
comunei Gheorghe Lazar, pus acolo la varsta de 25 de ani! Pasul urmator, natural, e cel catre
Parlamentul Romaniei, unde domnul Marian Pavel e senator de aproape 20 de ani, vorbitor de
cateva cuvinte in engleza. (GB – octombrie 2020)
PEREŞ Alexandru
1952 (68 ani) - Senator PNL 2016-2020
La prima vedere imi venea sa spun ca e un CV facut in bataie de joc, insa domnul Alexandru Peres
chiar nu pare a avea altceva de spus. E in Parlament din 1994, timp in care a facut si Bioterra –
daca o fi terminat-o si pe aceea. Dar vorbeste franceza si maghiara. (GB – octombrie 2020)
PEȚA ȘTEFĂNESCU Eliza Mădălina
1984 (36 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Facultatea de horticultura la Craiova, tocmai potrivita pentru a consulta un parlamentar 4 ani dupa
aceea in Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, si apoi inca doi ani pe primarul din
Craiova in Str. A.I. Cuza, Nr. 7, Craiova, Dolj. Doamna Eliza Mădălina Peța Ștefănescu a invatat tot
ce se poate in domeniu ca sa poata prelua cu succes, apoi, jobul de director general la Salubritate
Craiova, in Str. Brestei, Nr.129 A. Continuarea fireasca a fost Str. Izvor, Nr. 2-4, Bucureşti. Are
capacitate de asimilare de noi informații și abilități, dar cum engleza nu e ceva nou, nu prea se
aplica si ei aceasta abilitate a doamnei deputat. (GB – august 2020)
PETCU Toma Florin
1978 (42 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un "CV" facut in bataie de joc. (GB - august 2020)
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PETREA Gabriel
1984 (36 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Domnul Gabriel Petrea a crezut ca nu e nevoie sa-si puna mintea la contributie cand scrie un CV,
asa ca a facut ceva care, trimis unei companii serioase, ar fi ajuns direct la cos, fara a fi citit inainte.
Domnul Gabriel Petrea face un liceu foarte bun si o facultate respectata, dupa care mentioneaza un
fel de doctorat etern, fara inceput si fara sfarsit. Pare sa fi avut un job full-time in Splaiul
Independenţei nr.290, sector 6, Bucureşti cam de un an, dupa care consiliaza un secretar de stat,
suficient cat sa obtina un job de director in Str. G-ral Berthelot, nr.28-30, sector 1, Bucureşti.
Alterneaza joburile din Splaiul Independenţei nr. 313 cu cele din România, Calea Plevnei nr.
147-149, in care e viceprimar cativa ani, si apoi la un job fara adresa in CV, ca toate celelalte, din
2016.
Partea cu limbile din CV e printre cele mai interesante, introducand un sistem original si unic de
autoevaluare, de genul "utilizator incepator experimentat"... (GB – august 2020)
PETREȚCHI Nicolae Miroslav
1985 (35 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
PETRIC Octavian
1961 (59 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Domnul Octavian Petric e coautor la biografia satului sau natal, Bicu. In rest, liceu industrial cu
bacalaureatul la 20 de ani, cu o facultate de drept la Hyperion la 43 de ani. Primii 10 ani din CV sunt
trecuti sub tacere, apoi sef de atelier la o cooperativa, antreprenor la COMET SRL Satu Mare,
deputat de aproape 10 ani. (GB – august 2020)
PIRTEA Marilen Gabriel
1973 (47 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Marilen Gabriel Pirtea si-a facut un CV de 10 pagini, dar macar are ce scrie in el, spre
diferenta de unii care l-au intrecut cu mult in lungime. Profesor universitar si conducator de
doctorat la una dintre cele mai respectate universitati din Romania la 35 de ani, cand unii dintre
colegii sai de parlament nu-si dadusera nici bacalaureatul, Rector al Universităţii de Vest din
Timişoara la 39... (GB – august 2020)

PÎRVULESCU Eugen
1973 (47 ani) - Senator PNL 2016-2020
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Domnul Eugen Pirvulescu este unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu
gasesti nicio informatie relevanta despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut
nici pe Internet. Ori e ceva in neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu
totul antisocial. Oricum, o mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de
cetatenii romani, in general. Cu atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta
macar niste reguli minimale de politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea
stangaci si pline de greseli… (GB – octombrie 2020)
PISTRU Eusebiu Manea
1966 (54 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Orice are motor si roti, si chiar remorca, domnul Eusebiu Manea Pistru poate conduce. Cred ca a
invatat sa conduca inainte de orice altceva, pentru ca domnul Eusebiu Manea Pistru a terminat
liceul la 25 de ani, cand altii terminasera si facultatea si masterul. Apoi la 34 de ani a terminat o
facultate de inginerie la stat, la Arad, continuand cu un master tot acolo dupa alti 6 ani. Domnului
Eusebiu Manea Pistru i-au placut intotdeauna masinile, dupa cum deja ati intuit, asa ca 20 de ani lea reparat si le-a vandut, pana cand a ajuns secretar de stat in Ministerul Transporturilor, unde a
condus transportul rutier din Romania timp de 3 ani. Iar de aproape 10 ani deputat vorbitor de ceva
engleza si sarba, "niveli" mediu. (GB – august 2020)
PLEȘOIANU Liviu Ioan Adrian
1980 (40 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Liviu Ioan Adrian Plesoianu nu a vrut sa fie in rand cu ceilalti deputati care si-au pus CV-ul
pe site-ul Parlamentului, dar si-a pus o mica poveste (sau i-a pus-o altcineva) pe
www.wikiwand.com. Domnul Liviu Ioan Adrian Plesoianu a facut un liceu bun si filosofia la
Universitatea din Bucuresti, la vremea lor. 7 ani in marketing si vanzari, redactor, dupa care
deputat. (GB – august 2020)
PODAȘCĂ Gabriela Maria
1985 (35 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Facultate de litere, dupa care direct la partid, deputat de la varsta de 27 de ani, in grupa
vorbitorilor de engleza. (GB – august 2020)
PONTA Victor Viorel
1972 (48 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Educatia nu e trecuta in "CV"-ul de pe site-ul Parlamentului, nici ce a lucrat inainte de a fi deputat,
de aproape 20 de ani, ministru, prim-ministru etc. Limbile straine sunt mai multe decat la
majoritatea colegilor. (GB – august 2020)
POP Andrei
1991 (29 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Andrei Pop este orientat către servicii în interesul public global și cu un simț profund al
scopului, indiferent de amploarea provocării. Mai precis spus, interesul public global graviteaza in
jurul Orion SRL Str. Viilor, nr.96, 920081 Slobozia (România), unde domnul Andrei Pop s-a pregatit
pentru a intra in Parlament la varsta de 25 de ani, aripa vorbitorilor de engleza. (GB – august 2020)
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POP Georgian
1975 (45 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Sociologie si master la Universitatea din Bucuresti, doctorat tot acolo cand era deja deputat, ceva
pe la Colegiul Naţional de Apărare si la Academia Naţională de Informaţii desigur. Domnul Georgian
Pop intra la scurt timp in Parlament ca sa consilieze, ii place locul si decide sa ramana pe termen
lung. Deputat de 12 ani. (GB – august 2020)
POP Gheorghe
1959 (61 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Gheorghe Pop face un liceu industrial la Zalau si o facultate de drept pe la 35 de ani, dar e
prea pudic ca sa ne spuna si unde. Lucreaza in militie pana la scurt timp dupa revolutie, apoi in
niste firme private, insa inima tot la stat ii ramane, asa ca se intoarce si acolo ramane:
vicepresedinte al Consiliului Judetean Salaj, director de paza tot acolo, post care-l pregateste
temeinic pentru urmatorul job, cel de senator trei legislaturi. Limbile straine probabil ca la fel cum
le-au invatat si ceilalti colegi ai sai din militie. (GB – octombrie 2020)
POP Liviu Marian
1974 (46 ani) - Senator PSD 2016-2020
Facultatea de matematica la Babes-Bolyai, la vremea ei, profesor de scoala sateasca, apoi de liceu.
Sindicalist activ si cu functie, secretar general al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, carel propulseaza catre posturile de ministru, senator etc. Domnul Liviu Marian Pop scrie cuvantul
Engleza in CV-ul sau, dar fara sa dea alte detalii. (GB – octombrie 2020)
POP Tudor Rareș
1980 (40 ani) - Deputat USR 2016-2020
O facultate de jurnalism, dar nu spune unde – probabil una dintre acelea care sunt doar facultati, nu
si universitati. 10 ani Copywriter la cele mai cunoscute agentii de publicitate, deputat in grupul
restrans al celor vorbitori de engleza si de franceza. (GB – august 2020)
POPA Cornel
1951 (69 ani) - Senator PNL 2016-2020
Un "CV" pe care, daca mi l-ar fi trimis mie la firma, acest domn cu fizica, ce nu spune nicaieri si
niciodata pe unde a predat, nu ne-ar mai fi calcat vreodata pragul, in toata viata lui. Insa pe
cetateni si pe alegatori poti sa-i tratezi cu sictir, spre diferenta de angajatorii din companiile private,
care se prind repede cu cine au de-a face... (GB – octombrie 2020)
POPA Florin
1954 (66 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Economist la ASE-ul de mai demult, lucreaza tot timpul la stat in Galati. Domnul Florin Popa se
ocupa de paine si vin la inceput, apa si fier mai incolo, administrator public al orasului, viceprimar,
deputat vorbitor doar de limba romana. (GB – august 2020)
POPA Ion
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1967 (53 ani) - Senator PNL 2016-2020
CV tipic pentru cei care incerca sa te pacaleasca, sa te faca sa crezi ca au facut mai mult decat in
realitate. Insira o lista de facultati, ca sa crezi ca a si primit vreo licenta sau macar vreo diploma de
participare dupa ele. Minciuna prin omisiune, bine cunoscuta recrutorilor batrani. La fel de eliptic si
de insinuant e domnul Ion Popa si cand vine vorba despre locurile in care a lucrat si ce a facut
acolo. Cat despre limbile straine, cred ca domnul Ion Popa a facut urmatorul rationament: hai sa nu
pun nimic, ca unii vor crede ca le vorbesc, dar am uitat sa le trec in CV... (GB – octombrie 2020)
POPA Mihai Valentin
1965 (55 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Domnul Mihai Valentin Popa asimilează rapid cunoştinţele şi informaţiile din mediul de lucru, dar
aceasta abilitate sociala i se atrofiaza cand vine vorba despre limbile straine. Schimba ingineria pe
drept dupa 7 ani, cand termina a doua facultate la Sibiu, si e avocat si consilier in Fagaras si Brasov
de atunci, deputat. (GB – august 2020)
POPA Ștefan Ovidiu
1985 (35 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Stefan Ovidiu Popa este prietenos, răbdător; calm, liniştit si deschis spre noi abilităţi. Face
linistit liceul la Fetesti, apoi se muta la Craiova pentru o licenta in economie si inca una in stiinte
juridice si master, in paralel, amandoua la stat. Studiaza din 2015 expertiza contabila la un master
in Sibiu, dar atat de rabdator, ca nici acum nu l-a terminat. Economist si apoi jurist la S.C SERVCET
S.A, Str. Regina Maria, Rm.Vâlcea, Jud. Vâlcea apoi deputat vorbitor de engleza la 31 de ani, pentru
care nu a mai avut atata rabdare ca in alte parti. (GB – august 2020)
POPESCU Mariana Venera
1974 (46 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansa. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansa, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisociala. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
POPESCU Nicolae Daniel
1981 (39 ani) - Deputat USR 2016-2020
Ca sa arate ca stie limbi straine si sa iasa in evidenta, domnul Nicolae Daniel Popescu si-a pus CV-ul
in engleza – singurul de acest fel pe care l-am vazut pana acum pe site-ul Parlamentului. Are team
spirit si excellent communication with people at all levels and of all backgrounds, dar nu reiese
foarte clar daca si atunci cand acestia vorbesc doar romaneste.
Face law-ul la particulara la Iasi si nu rezista tentatiei unui postgraduate programme in security and
good governance EQF level 7 la “Carol I” National Defence University, Bucharest. No or secret job
for a few years at the beginning, but information and research officer, regional specialist and then
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information development manager with UK National Academic Recognition Information Centre for
10 years, prior to his MP job. (GB – august 2020)
POPESCU Pavel
1987 (33 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Pavel Popescu termina un liceu de informatica in Timisoara, dupa doi ani incepe o facultate
de economie la Universitatea de Vest din Timisoara si o termina dupa 6 ani la una privata la Arad,
cu putin timp inainte de a deveni deputat. Lucreaza in cateva locuri din Timisoara, dupa care pleaca
in Norvegia si se face muncitor, ajungand sef de echipa dupa doi ani. Face putin IT, pare sa inceapa
chiar un business acolo, insa dorul de tara e prea mare, asa ca se intoarce in Patrie si de la 29 de
ani isi incearca norocul si in Parlament, aripa vorbitorilor de engleza si norvegiana. E extrem de
sociabil, are "leadership si competente manageriale avansate", probabil experimentate pe
muncitorii norvegieni. (GB – august 2020)
POPESCU TĂRICEANU Călin Constantin Anton
1952 (68 ani) - Senator ALDE 2016-2020
Domnul Calin Popescu Tariceanu era de 10 ani asistent fara doctorat la Universitatea Tehnica de
Constructii din Bucuresti cand a venit revolutia. Apoi deputat si senator perpetuu, ministru, primministru din 1990 incoace. (GB – octombrie 2020)
POPESCU Virgil Daniel
1968 (52 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Ministrul Economiei, nov. 2019 Facultatea de Automatica la Politehnica din Bucuresti, in vremea in care intrai mai usor in camera
de tezaur a Bancii Nationale decat acolo, doctorat in management la Craiova, la scurt timp si
nelungit, terminat cand trebuie. Nu rezista sa nu-si puna si niste certificate de absolvire pe care,
daca i-ar explica cineva ce efect produc, prin comparatie cu ce a facut mai inainte, le-ar scoate
urgent din CV.
Domnul Virgil Popescu incepe o cariera academica la Universitatea din Craiova, dupa care se duce
la ceva mai bine platit, unde conduce statiile PECO din Mehedinti. Revine la catedra la Universitatea
din Craiova dupa doctorat, unde ajunge pana la gradul de conferentiar, publica, dar din 2007
primeste functii publice inalte in guvern, apoi deputat, ministru. Vorbeste engleza si franceza si stie
sa scrie orice in Word. (GB – august 2020)
PREDA Cezar Florin
1959 (61 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Domnul Cezar Florin Preda sau confunda CV-ul cu altceva, sau face un fals in declaratii publice,
pentru ca scrie ca anexeaza foile matricole, adeverintele, certificatele, diplomele si cu ce altceva sia mai umplut dansul CV-ul, dar acestea nu sunt nicaieri de gasit!
Inginer metalurgist la Politehnica din Bucuresti, doctorat in mecanica la Ploiesti inceput in primul
mandat de deputat si terminat in al doilea, a doua facultate la ASE, publica intre 2007 si 2010.
Domnul Cezar Preda lucreaza cativa ani ca inginer la Buzau, dar dupa revolutie se instaleaza pe
termen lung in Primaria din Buzau: viceprimar, director etc. Cativa ani director la companii private
in domeniul salubritatii, dupa care deputat, de aproape 20 de ani, in comisia vorbitorilor de
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franceza si putin de engleza. (GB – august 2020)
PREDA Radu Cosmin
1980 (40 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Radu Cosmin Preda crede ca a facut un "master" la Ovidiu Sincai. Il informez eu acum ca
nu a facut un master. A facut un liceu industrial la Craiova, o facultate de mecanica in acelasi oras,
are chiar si un certificat de participare pe undeva, insa master nu a facut domnul Radu Cosmin
Preda. Dar domnul Radu Cosmin Preda pare sa aiba calitati si cunostinte cu totul si cu totul iesite
din comun, pentru ca era "expert parlamentar" inca de pe vremea craiovenei sale studentii! Si in
Parlament a ramas aproape toata viata, ca "expert", "consilier" si orice se mai putea, cand nu era
pe la primaria din Craiova si la consiliul judetean cu diverse functii in care vorbea in engleza si
franceza ori de cate ori era nevoie. (GB – octombrie 2020)
PREDOIU Cătălin
1968 (52 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Ministrul Justitiei nov. 2019 Dreptul la Universitatea din Bucuresti cand se intra foarte greu si faceai scoala cu profesori pe care
ii respectai, doctorat. Avocat imediat dupa aceea, de 30 de ani, adica, preda la facultatea la care a
invatat, scrie articole si carti in domeniul sau juridic, una chiar premiata de catre Academia
Romana, dar si eseuri si alte texte. Apoi politician, parlamentar, ministru (si tehnocrat, inainte de a
intra in partid, si politic), vorbitor de engleza si franceza. (GB – august 2020)
PRESADĂ Florina Raluca
1978 (42 ani) - Senator USR 2016-2020
Facultatea de Științe Politice și Administrative in limba franceza a Universitatii din Bucuresti, master
in studii europene in Belgia, ONG-ista innascuta si convinsa, militanta hiperactiva, din cate deduc
eu citind CV-ul sau. Vorbitoare fluenta de engleza si franceza, desigur. (GB – octombrie 2020)
PRESURĂ Alexandra
1984 (36 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Bacalaureat la 20 de ani, in Caracal, economist la Universitatea din Craiova, un master la Spiru
Haret. 7 ani economist in str. M. Kogălniceanu, nr.9, Craiova (România) la Biblioteca Județeană
Alexandru și Aristia Aman dupa care deputat, desigur, la 32 de ani. Doamna Alexandra Presura are
"abilităţi foarte bune de comunicare, Capacitate de asimilare de noi informații și abilități (cu
exceptia celor de limbi straine), capacitate foarte bună de motivare a echipei (despre care echipa o
fi vorbind?), o foarte bună stăpanire a utilizării internetului, motoarelor de căutare si a reţelelor
sociale..." (GB – august 2020)
PRIȘCĂ Răzvan Sorin
1987 (33 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un tanar domn pe care pare sa-l irite absolut minimala datorie morala si civica de a-si pune un CV
decent pe pagina Parlamentului, ca sa vada oamenii de ce au ales un deputat de 29 de ani care nu
vorbeste limbi straine. Din putinul pe care ni-l aloca, vedem o facultate de economie la stat, la
Arad, apoi una de drept la o particulara, tot in Arad, dupa care se pare ca a descoperit ca si Clujul,
orasul sau natal, are universitati, si incepe un doctorat ce pare sa fie din acelea eterne. (GB –
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august 2020)
PRISNEL Alexandru Claudiu
1982 (38 ani) - Deputat USR 2016-2020
Nu isi pune un CV alaturi de ceilalti, pe site-ul Parlamentului, dar povesteste electoral cate ceva
despre dansul pe site-ul partidului sau politic. Domnul Alexandru Claudiu Prisnel incepe foarte
citadin, cu Liceul Sfantul Sava, olimpiade internationale, Massachusetts Institute of Technology,
dupa care povestea intra in ceata si se termina pasunist, in Poiana Mare din Dolj, unde domnul
Alexandru Claudiu Prisnel cultiva de-ale gurii ca sa poata trai, asculta zumzetul albinelor, cugeta si
calculeaza nivelul somajului si se oripileaza de modul in care parlamentari a doua partide rivale
folosesc parghiile puterii de 27 de ani incoace. (GB – august 2020)
PRUNĂ Cristina Mădălina
1984 (36 ani) - Deputat USR 2016-2020
Si o doamna din grupul numeros al parlamentarilor care vorbesc patru limbi straine... ASE, master
in Franta si in Marea Britanie, alta specializare tot in Franta. La capitolul "activitate profesionala"
sunt insirate diverse joburi in Paris, Viena, Bruxelles si Bucuresti, dar puse in asa fel incat sa nu
intelegem mai nimic din ce a facut acolo, daca doamna Cristina Pruna a fost angajata sau
colaboratoare, cine erau aceia care ii plateau – daca era platita pentru ce facea... (GB – august
2020)
RĂCUCI Claudiu Vasile
1971 (49 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Limba materna: Romana – experimentat, Limba straina: Engleza – mediu. Domnul Claudiu Vasile
Răcuci a facut o facultate de agronomie la Craiova, la vremea ei, apoi si una de silvicultura, la
aceeasi universitate insa cu aproape 20 de ani mai tarziu, plus un master in agronomie, acela nu se
stie cand si unde. Se pare ca le-a facut doar din placerea studiului, pentru ca nu am vazut vreo
legatura, cat de mica, intre acestea si joburile dansului: 5 ani distributie FMCG, apoi 10 ani manager
de logistica si operatiuni la Bergenbier, multinationala pe care o lasa pentru onorantele CENTRUL
REGIONAL de RECONVERSIE PROFESIONALA, TARGU MURES si SC. APA CTTA, BLAJ, adica furnizorul
de apa si canal din oras, la care dansul este inginer de marketing si in prezent - si inteleg ca i-au
pastrat postul, in speranta ca se va intoarce la ei dupa jobul de parlamentar. Nu a dat multe detalii,
ne lasa pe noi sa ne imaginam ce si cum marketeaza domnul Claudiu Vasile Răcuci canalizarea din
Blaj. (GB – august 2020)
RADU Anișoara
1968 (52 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doamna Anisoara Radu e o "lingurita de afaceri" (Business coch)! Ne pune o luuuuuuunga lista de
cursuri pe care niciun angajator serios nu le poate lua in seama, probabil ca sa uitam sa calculam la
ce varsta a terminat Romano-Americana si sa vedem ca rezultatul e 34. Directoare generala
precoce la SC RADU &amp; NARCISA SNC, Tulcea, Productie/ Comert, 10 ani, simte Chemarea si
accepta postul de directoare la Agentia Nationala de Administrare Fiscala Tulcea. Apoi, presedinta
Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, directoare economica la SC Narcisa-Mob Design SRL,
Tulcea, Productie/ Comert, deputat vorbitor de romana si utilizator competent de "internet
explorer". (GB – august 2020)
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RADU Nicolaie Sebastian Valentin
1971 (49 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Nicolaie Sebastian Valentin Radu e unic in Parlament! Nu am mai intalnit pe cineva acolo
care sa cunoasca sedre si sisfd, niste abilitati pe care domnul Nicolaie Sebastian Valentin Radu le-a
dobandit la locurile de munca, insa nu am reusit sa identific la care. De fapt, par sa fie atat de
deosebite, incat nimeni altcineva din lume nu pare sa le mai fi dobandit, sau macar sa fi auzit de
ele.
Domnul Nicolaie Sebastian Valentin Radu a facut un liceu industrial la Buzau si dupa 4 ani s-a
inscris la un colegiu de tehnica dentara, la Universitatea Apollonia. Nu am stiut prea bine unde sa
incadrez asta in statisticile noastre, insa am trecut studiile ca facultate, pana la urma.
Dupa ce a terminat tehnica dentara, domnul Nicolaie Sebastian Valentin Radu pare sa fi plecat intro croaziera de 6 ani pe oceanele lumii, lucrand in departamentul de mancare si bauturi al Princess
Cruises. Apoi, cu banii obtinuti, s-a intors in Patrie si a lucrat 10 ani la ceva cu "dent" in coada,
dintre care la una a fost asociat. Cu experienta dentara castigata devine viceprimar la municipiului
Buzau si apoi deputat vorbitor de trei limbi straine. (GB – august 2020)
RĂDULESCU Alexandru
1967 (53 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Asociaţia Europeană pentru Servicii Lingvistice de Calitate s-a straduit sa il invete engleza pe
domnul Alexandru Radulescu, insa nu au avut mare succes, din cate se vede. I-au dat o diploma,
totusi, si tare curios as fi sa vad si eu ce scrie in ea. La franceza, insa, domnul Alexandru Radulescu
sta bine, a fost si o specializare la facultatea de geografie pe care a terminat-o la Iasi, la stat, cu o
mica intarziere. Si tot acolo a facut si un master dupa 10 ani.
Domnul Alexandru Radulescu a predat mai bine de 20 de ani geografia in str. Sucevei, nr. 105,
Fălticeni, la Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni, a militat sindical, dupa care a optat pentru un job
de deputat. (GB – august 2020)
RĂDULESCU Cătălin Marian
1962 (58 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Cătălin Marian Rădulescu are cel mai original "CV" dintre toti deputatii. Incepe cu numele si
profesia sotiei, continua cu fiica, numele si profesiile mamei si tatalui, numele bunicului si informatii
despre ce a facut si ce i s-a intamplat acestui bunic, la fel si pentru unul dintre unchii sai. Dar nu
spune despre "domeniul ocupational" mai mult decat trei cuvinte, "Deputat in Parlamentul
României". In schimb, face o lista cu 34 de nume de persoane care pot da referinte despre dansul,
cu functii si distinctii detaliate, plus cateva greseli de gramatica. O alta lista, la fel de lunga si tot cu
multe greseli, ne expune activitatile politice ale domnului Cătălin Marian Rădulescu din 1989 si
pana in ianuarie 2017. Sectiunea de studii e mai scurta, cu o facultate de medicina generala de 5
ani (!?) la Timisoara. Nici sectiunea de limbi straine nu e lunga, fiind de retinut de acolo un "engleza
mediu". (GB – august 2020)
RĂDULESCU Dan Răzvan
1981 (39 ani) - Deputat USR 2016-2020
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Domnul Dan Răzvan Rădulescu a atras atenţia autorităţilor în privinţa stării parcului municipal
Ploieşti, un proiect de 15 milioane de euro sortit eşecului. Alături de o echipă, a toaletat aleile si a
udat vegetaţia, dupa care a popularizat acţiunea pe Facebook. Apoi s-a implicat, alături de Eco
Natura Comunităţii Băicoi, în igienizarea pădurii locale, sub egida „Let's Do It, România“. Se pare ca
au participat cate 7 voluntari la fiecare dintre aceste proiecte, pentru ca Domnul Dan Răzvan
Rădulescu are experienţă organizatorică, fiind responsabil al unei echipe formate din 7 oameni.
Daca ar fi participat cate 9 in fiecare echipa, de pilda, competentele si aptitudinile organizatorice
ale domnului Dan Răzvan Rădulescu ar fi fost si mai solide.
Domnul Dan Răzvan Rădulescu a facut liceul in Str. Nalbei 4, 100457 Ploieşti, facultatea in Str.
Mihail Kogălniceanu 1, 400084 Cluj-Napoca (România), are un certificat din Str. Valter Mărăcineanu
1-3, 053120 Bucureşti (România) si de 7 ani e doctorand in str. Mihail Kogălniceanu 12-14, ClujNapoca.
A fost profesor de istorie in str. Retezat 16, 405240 Cluj-Napoca (România), muzeograf in Bd.
Independenţei 1, 100028 Ploieşti (România), a predat 6 ani istoria artelor in str. Democraţiei 60-62,
Ploieşti (România) si in Str. Bobâlna 87, 100542, Ploieşti (probabil tot Romania n.r.), dupa care
deputat fara adresa, vorbitor de engleza si franceza. (GB – august 2020)
RĂDUȚ Violeta
1981 (39 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doamna Violeta Radut e perseverenta si ambiţioasa. Inginera la Bioterra la frumoasa varsta de 27
de ani, dupa 8 ani incepe un master la SNSPA, pe care inca il aprofundeaza, de 4 ani incoace.
Directoare de marketing la SC Givi Service SRL, doamna Violeta Radut simte Chemarea catre lucrul
la stat si se face inspector al activitatilor culturale, sportive si de tineret in Primaria Municipiului
Alexandria, str. Dunarii, nr. 139. Si tot la Primarie a eliberat si monitorizat autorizatii, acorduri si
avize taximetrie si comert timp de 6 ani, perioada optima de pregatire pentru jobul de deputat care
a urmat. Acolo, la ghiseul de eliberare a autorizatiilor de taxi cred ca a invatat bine engleza doamna
Violeta Radut, pentru ca toate permisele de conducere sunt bilingve, se stie. (GB – august 2020)
RAEȚCHI Ovidiu Alexandru
1979 (41 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Stiinte politice la SNSPA in 2002, consilier 10 ani pe la Parlament pana a reusit sa isi ia si legitimatie
de deputat, incepand cu 2012. La al doilea mandat, insa, s-a intamplat ceva interesant in viata
domnului Ovidiu Alexandru Raețchi: a reizbucnit un dor de invatatura de neoprit. A scris mult si
pana atunci, a publicat in permanenta, insa in 2017 incepe 2 mastere in paralel la Universitatea din
Bucuresti, unul in „Civilizaţie ebraică” la Facultatea de Litere si celalalt in “Societăţi islamice” la
Facultatea de Limbi Străine. Perfect simetric asadar, si temporal si confesional-ideologic, ca sa nu
se supere nimeni. Imediat dupa care a inceput si doua doctorate simultan: ”Între moderare şi
jihadism. Un secol de căutări ideologice pentru Fraţii Musulmani” la Școala Naţională de Studii
Politice şi Administrative, si ”Procesul de pace egipteano-israelian. Canale secrete de negociere
premergătoare acordurilor de Camp David (septembrie 1978): filiera românească, filiera marocană
şi iniţiativele lui Nahum Goldmann (Congresul Mondial Evreiesc)” la Universitatea Bucureşti, pe care
a planificat sa le termine in 2022. (GB – august 2020)
RESMERIŢĂ Cornel Cristian
1980 (40 ani) - Senator PSD 2016-2020
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Sa faci o facultate de fizica, pe urma un master in fizica la Universitatea de Vest, si apoi dreptul la
Bioterra, spune ceva despre domnul Cornel Cristian Resmeriţă! Iar pentru mine, ca fizician si
recrutor, pe deasupra, ceva foarte relevant! Dar pentru domnul Cornel Cristian Resmeriţă viata
pare foarte clara: Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul", doctoratul in sociologie la
Universitatea din Oradea (oare pe ce baza l-or fi primit la doctorat intr-un domeniu cu care nu avea
nicio legatura?) si ce a mai gasit dansul de luat hartie ca sa fie trecuta in CV. Cu un astfel de profil
renascentist, domnul Cornel Cristian Resmeriţă ajunge direct deputat, la 28 de ani, si in Parlament
ramane de trei legislaturi incoace... (GB – octombrie 2020)
RODEANU Bogdan Ionel
1980 (40 ani) - Deputat USR 2016-2020
Domnul Bogdan Ionel Rodeanu nu-si pune CV-ul alaturi de ceilalti, pe site-ul Parlamentului, ci pe
site-ul sau electoral. Se mandreste mai intai ca a participat la niste conferinte, si abia dupa aceea
vorbeste despre facultatea de electronica si calculatoare si de inca una, plus un master, toate la
universitatea de stat din Galati si la vremea lor. Activist de mic in liga studentilor, vinde diverse
lucruri pentru o firma privata, apoi simte Chemarea catre joburile de la stat si ia ce se nimereste, in
ultima perioada parand ca si-a gasit locul in niste joburi administrative la Universitatea Dunarea de
Jos din Galati. Cat despre limbile straine, mentioneaza in treacat "engleza", dar lasandu-te sa-ti
imaginezi orice in aceasta privinta. (GB – august 2020)
ROMAN Florin Claudiu
1974 (46 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Nu scrie cand a facut amestecul bizar de facultati de stat si private, la Babes-Bolyai, la Athenaeum
si la Titu Maiorescu, plus diverse nu-se-stie-ce-sunt-acelea pe la Colegiul National de Aparare,
desigur, si pe unde s-a mai nimerit. Publica si ceva ce pare chiar serios la Editura Academiei
Romane, care nu primeste pe oricine, cu o tema pe care eu n-am reusit sa o leg de vreunul dintre
joburile avute sau de altceva din CV-ul sau. E lucrul pe care il apreciez cel mai tare in CV-ul
domnului Florin Claudiu Roman, pana la noi informatii, pentru ca activitatea sa profesionala e mai
degraba oportunista. Dupa 8 ani intr-o functie aparent banala in str. Decebal, nr. 27 Alba Iulia, jud.
Alba, ajunge in Str. Amiral C-tin Balescu, nr. 18, Bucuresti, sector 1, secretar general, nu stiu dupa
ce logica. Si dupa aceea incep sa curga sinecurile din diverse consilii de administratie, pe care eu le
cunosc mai bine decat oricine altcineva. Ia din 2012 salariu de la Consiliul Judetean Alba, dupa care
de la Parlament, din 2016, probabil cu spor de engleza, franceza si permis de conducere. (GB –
august 2020)
ROMAN Ioan Sorin
1970 (50 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Poate ca domnul Ioan Sorin Roman ar fi ajuns un agricultor renumit dupa studiile de la Liceul Agricol
Salonta, daca nu ar fi avut revelatia Cunoasterii la 36 de ani, cand a terminat o facultate la Oradea,
apoi masterul, fiindca tot era prin zona, dupa care direct in Parlamentul Romaniei, de 12 ani.
Muncitor in fabrica, 8 ani functionar la primaria comunei Cefa, apoi inca pe atat primar, si gata,
deputat vorbitor de romana si cu permis de conducere! (GB – august 2020)
ROMANESCU Cristinel
1959 (61 ani) - Deputat PNL 2016-2020
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Lucrurile sunt simple in cazul domnului Cristinel Romanescu: facultatea la 47 de ani, in domeniul in
care a jucat toata viata si in care a castigat si ceva medalii si titluri, adica tenisul de masa. Mai
apare un S.C. B90 Impex S.R.L. in CV-ul dansului, dar s-a sfiit sa spuna ce este. (GB – august 2020)
ROMAȘCANU Lucian
1967 (53 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Lucian Romașcanu face ASE-ul si un MBA la Asebuss, dupa care lucreaza in diverse
companii private destul de cunoscute, preponderent in presa scrisa si TV, pe posturi de conducere,
in care chiar a trebuit sa vorbeasca engleza, si uneori si franceza. (GB – octombrie 2020)
ROȘCA Lucreția
1958 (62 ani) - Deputat PSD 2016-2020
O doamna doctor cu facultatea la Iasi, a lucrat in recuperare medicala toata viata. In ultimii 17 ani
ca "medic primar – angajator", despre care eu nu stiu ce inseamna, dar presupun ca angajeaza pe
altii sa lucreze in locul dansei, fiindca doamna Lucretia Rosca e deputat in trei legislaturi la rand,
adica de 12 ani... (GB – august 2020)
ROTARU Alexandru
1989 (31 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un "CV" facut in bataie de joc, chiar daca nu avea mare lucru de spus, pentru ca dupa scoala (o
facultate de constructii si doua mastere, unul la stat si unul la privat), domnul Alexandru Rotaru a
ajuns direct deputat, la 27 de ani! (GB – august 2020)
ROTARU Ion
1953 (67 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Ion Rotaru pare sa fie din Braila, pentru ca acolo a lucrat tot timpul dupa ce a facut dreptul
al Bucuresti, la Universitate. Intra in administratia locala direct pe pozitii inalte, apoi senator
perpetuu, de aproape 20 de ani, loc in care poate vorbi in rusa si in engleza cu colegii sai. (GB –
octombrie 2020)
ROTARU Răzvan Ilie
1977 (43 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Răzvan Ilie Rotaru are competente manageriale in atenţiel, si e singurul care are aceasta
rara calitate, nu am mai gasit-o in CV-ul niciunui alt parlamentar! Si in scrierea unor texte simple cu
multe greseli – ca sa ajutam si noi la completarea CV-ului dansului. Si-a luat bacalaureatul la 21 de
ani, dar a meritat, pentru ca a primit o diploma cu seria R, si ale carei cifre insumate dau exact 15:
Diplomă de Bacalaureat Seria R Nr.0012048. Inca si mai important este ca si diploma sa de licenta
de la Targu Jiu, in drept, are exact acelasi numar de zerouri ca si cea de bacalaureat, tot 3: Diplomă
de Licenţă Seria V Nr.0068830. Insa are seria V, pentru ca a fost facuta dupa bacalaureat, la ceva
ani, asa cum si litera V e dupa litera R in alfabet!
Dar domnul Răzvan Ilie Rotaru nu s-a oprit aici: a mai fost cate o zi sau doua la niste workshop-uri,
si acum le expune pe toate in CV. Iar dupa o saptamana la Ministerul Tineretului şi Sportului Şcoala
de Vară "De 2 X Mai Competent", domnul Răzvan Ilie Rotaru si-a dublat volumul de leadership, din
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cate se intelege. Pacat ca nu a gasit si o firma de limbi straine cu tehnici la fel de miraculoase... :(
Domnul Răzvan Ilie Rotaru a fost foarte scrupulos cu prezentarea informatiilor, insa chiar cand ne
interesa cel mai tare, adica pe unde a lucrat, ne lasa brusc in suspans: 5 ani administrator societate
comerciala, punct! Dar redevine brusc vorbaret si precis cand ne scrie despre activitatea sa din
Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucureşti. Exact dupa ce si-a dublat leadershipul, incepe sa-l
consilieze pe domnul parlamentar Costică Macaleţi! Care domn parlamentar pare sa fi inteles mai
greu ce ar fi trebuit sa asimileze, asa ca domnul Răzvan Ilie Rotaru s-a straduit 4 ani ca sa-l faca sa
inteleaga! A avut multe activitati domnul Răzvan Ilie Rotaru acolo, cum ar fi
"Elaboraredocumentespecifice" sau activităţi sociale în numele "cabinetuluiparlamentar".
Se pare ca domnul Răzvan Ilie Rotaru s-a gandit ca nu-l credem pe cuvant cand a scris ca si-a luat
bacalaureatul si chiar si o diploma de licenta la Targu Jiu, asa ca a simtit nevoia sa vina cu dovezi
suplimentare. Asa si cu jobul de Comisar sef de la Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean
Botoşani, a tinut sa precizeze ca este vorba despre cea din str. Vânătorilor, nr.2, Botoşani, ca nu
cumva sa ne imaginam noi ca a lucrat la vreo garda de mediu concurenta! Acolo s-a ocupat cu
Asigurarea controlului implementării profesionste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de
aplicare a legislaţiei naţionale "amortizate" ca cea comunitară în domeniul protecţiei mediului si cu
alte lucruri prevăzute în legislaşia specifică în vigoare.
Domnul Răzvan Ilie Rotaru are bune competente de comunicare, dar presupun ca se refera la cele
verbale, nu la cele puse pe hartie. De asemenea, are abilităţi de ordonare, de puncualitate si
atenţiel, aducand ca dovada ca "în prezent coordonez e o echipă de 8 persoane"... (GB – august
2020)
RUSE Mihai
1952 (68 ani) - Senator ALDE 2016-2020
Un domn tehnician la o fabrica de zahar si maistru de liceu de tara 20 de ani, pana e ales primar in
braileana comuna Maxineni. Director la Camera Agricolă Brăila, apoi senator, desigur! Domnul Mihai
Ruse a uitat sa treaca in CV limbile in care discuta cu taranii din Maxineniul sau natal. (GB –
octombrie 2020)
SĂFTOIU Ana Adriana
1967 (53 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un profil de jurnalist si de consultant, nu sunt multe de analizat si de comentat la doamna Adriana
Saftoiu. Facultate de litere cu o mica intarziere la Universitatea Bucuresti, probabil ca referindu-se
la Universitatea din Bucuresti. Ziarist la inceput, apoi la Guvern, la Cotroceni, deputat cred ca a
uitat si dansa de cand... (GB – august 2020)
SALAN Viorel
1958 (62 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Viorel Salan face un liceu de constructii, apoi niste scoli militare. Mai scrie despre o
facultate de drept la Sibiu, de la care e posibil sa fi primit si o diploma. De care oricum nu ar fi avut
nevoie, pentru ca domnul Viorel Salan a fost jandarm toata viata, vorbitor de engleza, spune
dansul. (GB – octombrie 2020)
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SĂMĂRTINEAN Cornel Mircea
1967 (53 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Inginer mecanic la Timisoara, aproape la timp, dupa care 16 ani presedinte la o firma de lenjerie
intima de dama, perioada in care domnul Cornel Mircea Sămărtinean s-a pregatit pentru a prelua
postul de director general al aeroportului din Timisoara. Pe care l-a parasit apoi pentru o lunga
cariera de deputat vorbitor de italiana, iar engleza conform evaluarii de mai jos... (GB – august
2020)
ȘARAPATIN Elvira
1952 (68 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Aparent 2 sau 3 facultati, desi nu scrie nimic despre licente, 3 ani la Academia Nationala de
Educatie Fizica si Sport si 4 la drept la Targu Jiu, dupa care 37 de ani profesoara la Targu Jiu,
consilier judetean, deputat. Partea cu limbile straine din CV-ul doamnei Elvira Sarapatin e cea mai
interesanta din tot CV-ul. (GB – august 2020)
SAVIN Emanoil
1958 (62 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Emanoil Savin isi termina liceul cand colegii sai de scoala terminasera deja facultatea. Apoi
o facultate de comert exact in acelasi timp in care copiii fostilor sai colegi terminau aceeasi
facultate, pe la 43 de ani. Si, lovitura de teatru, face si un doctorat in "management" peste alti 10
ani! Insa de cursul de la Colegiul National de Aparare pare sa fie cel mai mandru domnul Emanoil
Savin, fiindca il trece de doua ori in CV, ca nu cumva sa scape vreunui cititor. Cu bustenenii putea
vorbi in engleza si in franceza, atunci cand acestia ii cereau, ne lasa sa credem.
Dar cea mai induiosatoare parte din CV-ul domnului Emanoil Savin e cea cu premiile, care se
intinde pe vreo doua pagini, pe care va invit sa o lecturati.
Domnul Emanoil Savin a lucrat 10 ani ca rectificator in uzina, apoi alti 10 ani in diverse afaceri
private, pana cand ajunge primar al orasului Busteni, post in care ramane 12 ani, pana e trimis in
Senat, ca sa lase locul altcuiva. (GB – octombrie 2020)
SBÎRNEA Liliana
1967 (53 ani) - Senator PSD 2016-2020
Mai bine invata niste limbi straine doamna Liliana Sbirnea, decat sa umble din SRL in SRL si sa
ceara cate o hartiuta cat de mica de participare la ceva, despre care cei ca dansa cred ca e bine sa
ti le pui in CV. Sau, si mai bine, te duci la biblioteca, pui mana pe o carte si citesti acolo de o suta
de ori mai mult decat iti spune un amarat de trainer de SRL. Si dai si un exemplu elevilor tai despre
ce inseamna cineva care cu adevarat doreste sa invete. Dar eu cred ca doamna Liliana Sbirnea voia
mai mult sa calatoreasca de la Balaceanu si de la Ramnicu Sarat, pe unde preda dansa la scoli
ajutatoare si profesionale pana la Iasi, la Brasov, Bucuresti, la Craiova, la Constanta si pe unde se
mai faceau aceste cursuri, decat sa invete. Si nu pe banii dansei, sunt sigur, pentru ca altfel
automat i-ar fi revenit logica la locul ei.
Asadar, doamna Liliana Sbirnea a predat "tehnologie" pe la tot felul de scoli din judetul Buzau, pana
a ajuns pe la inspectoratul judetean, luceafarul carierei profesorilor care isi iau toate cunostintele,
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atatea cate sunt, din participarea la cursuri si cursulete, numai sa nu puna ei insisi mana pe o carte.
(GB – octombrie 2020)
SCÂNTEI Laura Iuliana
1976 (44 ani) - Senator PNL 2016-2020
Doamna Iulia Scântei a facut o facultate de drept la stat, la Cuza in Iasi, apoi a inceput o cariera
academica, pe care a abandonat-o, insa, cand a fost luata in Guvern pe diverse functii inalte din
domeniul sau juridic. Notar public din 2008, unul dintre cei mai cunoscuti si mai respectati din
Bucuresti, vorbitoare de engleza si franceza. (GB – octombrie 2020)
SCHELEAN ȘOMFELEAN Valeria Diana
1981 (39 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Studii de drept la Nicolae Titulescu si, in paralel, o facultate de la ASE in 6 ani. Avocata de atunci,
deputat vorbitoare de engleza de 8 ani. (GB – august 2020)
SEBESTYEN Csaba Istvan
1963 (57 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Domnul Csaba Istvan Sebestyen e vicepresedinte la Confederatia Asociatiilor Tarenesti din
Romania, probabil ca o concurenta a Confederatiei Asociatiilor Taranesti din Romania. In rest, un
"CV" facut pe telefon cu degetul mare, in timp ce isi bea cafeaua cu mana cealalta, presupun:
director sc Altagra srl, administrator sc Gazda Editura Cluj srl etc. (GB – august 2020)
SEFER Cristian George
1970 (50 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
SEIDLER Cristian Gabriel
1981 (39 ani) - Deputat USR 2016-2020
Domnul Cristian Gabriel Seidler este un parlamentar Proprietar şi utilizator de bicicletă, dar poate
conduce si automobilul, daca vrea, pentru ca are permis. Domnul Cristian Gabriel Seidler e recrutor,
ca si mine, dar isi face CV-ul fix pe dos fata de cum mi l-as face eu pe al meu, sau eu pe al sau...
(GB – august 2020)
ȘERBAN Ciprian Constantin
1985 (35 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Ciprian Constantin Șerban termina ASE-ul pe la 30 de ani, dupa care conduce doua firme
private in Roznov, aparent ale sale, asupra activitatii carora pastreaza o discretie absoluta. Dupa
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care deputat la 31 de ani, din grupul celor care ar face mai bine sa se abtina sa vorbeasca intr-o
limba straina, ca sa nu-si raneasca stima de sine. (GB – august 2020)
SERES Denes
1953 (67 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Domnul Denes Seres are doua fete casatorite si o sotie, toate trei cu nume interesante. Termina o
facultate de drept la 27 de ani, dar o termina la Babes-Bolyai, unde cu totul neobisnuit era sa intri
din prima, pentru ca se facea carte adevarata atunci. Jurist 10 ani la Salaj, dupa care aproape 30
deputat si senator. (GB – august 2020)
SIBINESCU Ionuț
1980 (40 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Ionut Sibinescu este unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti
nicio informatie relevanta despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe
Internet. Ori e ceva in neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul
antisocial. Oricum, o mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii
romani, in general. Cu atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste
reguli minimale de politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si
pline de greseli… (GB – octombrie 2020)
SIGHIARTĂU Robert Ionatan
1989 (31 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Ca sa se deosebeasca de ceilalti deputati, domnul Robert Ionatan Sighiartău si-a facut CV-ul
jumatate in romana si jumatate in engleza. Dar nu pe orizontala, cum ar crede multi, ci pe verticala:
jumatatea din stanga in engleza, cea din dreapta in romana.
Domnul deputat Robert Ionatan Sighiartău are multe Organisational / managerial skills, cum ar fi
Căutarea şi colectarea informaţiilor. Iar dupa ce le gaseste, le colecteaza si apoi le pune pe toate in
CV, cum a facut, de pilda, cu Principal subjects/occupational skills covered din sectiunea
EDUCATION AND TRAINING a resumé-ul sau la BACHELOR IN EUROPEAN ECONOMY, BABES-BOLYAI
UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA - FACULTATEA DE STUDII EUROPENE, MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR
EUROPENE:
Istoria integrării europene
Economie
Teoria generală a dreptului
Bazele managementului
Instituţiile UE
European Communication (sem.sp.)
Limba modernă aplicată în sfera publică (I)
Bazele informaticii
Dezvoltare regională
Negocieri internaţionale
Concepte şi metodologii în ştiinţele sociale
Istoria relaţiilor internaţionale
Introducere în ştiinţe politice
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Introducere în geopolitică
Ideologii politice în epoca contemporană
Europa în politica internaţională
Filosofia unificării europene
Negocieri europene
Dreptul Uniunii Europene
Ideea europeană. Introducere în Studii Europene
Instituţii şi organizaţii internaţionale (sem.sp.)
Sisteme economice contemporane
Sociologia şi analiza relaţiilor internaţionale
Teorii ale relaţiilor internaţionale
Project Cycle Management
Europenizarea României
Antropologia Europei
Guvernanţa UE
Politică externă şi diplomaţie
Politici comune în UE
Teorii ale integrării europene
De asemenea, are certificat de "Formare managerial" in Spiritul antreprenorial- factorul cresterii
performantei managerilor in sectorul AUTO, la care a studiat "Dezvoltarea gandirii strategice si
spiritului competitive" si "noi tehnici modern". Are un certificat de Comunicare verbala si nonverbala de la Scoala de predicare CIRESARII si multe altele.
Domnul Robert Ionatan Sighiartău a cautat si a colectat toate informatiile despre ce a lucrat dansul
pe perioada studentiei, dar absolut nimic despre ce s-a mai intamplat dupa aceea, pana sa isi ia un
job de deputat la 27 de ani.
Astfel, ca student, domnul Robert Ionatan Sighiartău a lucrat la mai multe adrese: in Str. Calea
Moldovei nr.22 cod postal 420096, Bistrita, Bistrita-Nasaud, Romania si in Str.Libertatii, nr. 62,
Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud (probabil ca tot Romania n.r.), iar acolo, as director general, are ca
main activities and responsibilities:
·

Stabileste obiectivele generale de dezvoltare ale firmei

·

Aproba bugetul si rectificarile acestuia

·

Identifica oportunitati de afaceri

·

Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizor, client si alte organizatii

·

Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei

·

Organizarea si sustinerea de sedinte

·

Imbunatatirea eficienţei organizaţiei prin optimizarea organizării acesteia

·

Urmarirea conformitatii cu principiile contabile şi dispoziţiile juridice
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·

Stabilirea obiectivelor de dezvoltare impreuna cu Directorii departamentelor in subordine

·
Identificarea modalitatilor de dezvoltare a serviciilor oferite de companie in "concordant" cu
tendintele pietei
·

Dezvoltarea de relatii "positive" cu personaje-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei

·

Participare la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate

·

Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile "interpersonal".

Cat about English, Mr. Robert Ionatan Sighiartău seems sa se descurce, and even to drive o
masina... (GB – august 2020)
SILISTRU Doina
1958 (62 ani) - Senator PSD 2016-2020
Institutul Agronomic, apoi doctorat in agronomie la aceeasi universitate, la 40 de ani. A lucrat la
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Vaslui pana a intrat in Parlament, acum aproape
20 de ani, ca senator perpetuu. Are multe brevete de inventie si produse omologate, autoare
prolifica, vorbitoare de engleza si de franceza. (GB – octombrie 2020)
SIMION Lucian Eduard
1961 (59 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Credeam ca doamna Camelia Gavrila are cel mai lung CV dintre deputati, cu 11 pagini, insa domnul
Lucian Eduard Simion a tinut sa-i ia fata, si a facut unul de 12!
Si da, se vede ca a vrut cu orice pret sa aiba cel mai lung CV din Parlament, pentru ca a si trisat
uneori, tocmai ca sa aiba continut suplimentar. De pilda, la sectiunea Limba(i) străină(e)
cunoscută(e), a introdus doua limbi necunoscute (engleza si rusa), numai ca sa apara doua randuri
in plus in CV!
In rest, inginer mecanic la Politehnica din Bucuresti, adeverinte de participare si certificate fara
numar. Director la cateva firme private in Tulcea imediat dupa revolutie, domnul Lucian Eduard
Simion simte apoi Chemarea catre joburile de la stat, si acolo ramane: Inspector la protectia
consumatorilor, director cu deseurile la consiliul local, prefect, guvernator al Deltei, deputat... (GB –
august 2020)
SIMIONCA Ioan
1963 (57 ani) - Senator PSD 2016-2020
Probabil cel mai neasteptat si mai original CV din Parlamentul Romaniei. Domnul Ioan Simionca este
dansator. A facut Academia de Dansuri Folclorice Sibiu (sic!) la 41 de ani, apoi o universitate care
nu mai exista, si care nu exista, de facto, nici atunci, apoi alta "universitate", "Vatra" din Baia Mare,
care nici ea nu exista. Pe aceasta a "facut-o" domnul Ioan Simionca pe la 50 de ani... In rest,
domnul Ioan Simionca a tot dansat timp de 30 de ani, in paralel cu un rol de pedagog de liceu,
pentru o perioada. Cum limbajul trupului e universal, nu a mai fost nevoie ca sa invete si vreo limba
straina. (GB – octombrie 2020)
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Referințe:
https://www.bistriteanul.ro/din-instructor-de-dansuri-l-ati-facut-senator-acu-nici-nu-mai-joaca-pentrubani-sta-pitit-si-ia-indemnizatia/
SIMIONCA Ionuț
1984 (36 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Domnul Ionut Simionca e responsabil, ambițios si "perseverant", dovada ca nu s-a dat batut si a
reusit, totusi, sa termine facultatea de zootehnie dupa 9 ani. Ca student, domnul Ionut Simionca a
fost in SUA si a condus doua companii acolo, ca manager general si presedinte, dupa care, cu
diploma atat de mult muncita in buzunar, se intoarce si conduce mai multe firme in Romania. Dupa
care se muta la stat, pe un job de deputat la 32 de ani, vorbitor de mai multe limbi straine. (GB –
august 2020)
ȘIMON Gheorghe
1961 (59 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Facultatea la Cluj, inginer la Viseu si la Baia Mare, conduce si niste afaceri private despre care nu
vrea sa stim ce sunt, deputat de aproape 10 ani, discret in ceea ce priveste numarul de limbi
straine cunoscute. (GB – august 2020)
SIMONIS Alfred Robert
1985 (35 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Alfred Robert Simonis ne cere noua sa-i completam CV-ul, dar pe mine m-a pus in
incurcatura si nu am reusit sa-l ajut...
Cu limbile straine si cu restul vad ca s-a descurcat singur, totusi, desi foarte expeditiv si scump la
vorba. Liceu cu program sportiv si dreptul la Tibiscus, o universitate privata acum in lichidare,
director la SC BAYKOZ COM&amp;DIST SRL, dupa care, la 27 de ani, simte ca a batut Ceasul pentru
mutatul la stat si preia conducerea Aeroportului din Timisoara. Apoi a unei filiale Transelectrica,
firma de mentenanta a retelelor electrice! Dupa care, jobul de deputat a venit de la sine la 31 de
ani, desigur... (GB – august 2020)

ȘIȘCU George
1965 (55 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Ofiter mecanic la Institutul de Marina Constanta (presupun ca asta inseamna inginerie), peste 20 de
ani in "Sector privat in domeniile comert, agricultura si reciclari deseuri", fara a se deranja sa dea
cateva detalii, dupa care simte Chemarea catre joburile de la stat, deputat.
Domnul George Siscu are bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de
conducere – in limba romana, adaugam noi dupa ce am citit CV-ul. (GB – august 2020)
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SITTERLI Ovidiu Ioan
1972 (48 ani) - Deputat PNL 2016-2020
E interesanta sectiunea de limbi straine din CV-ul domnului Ovidiu Ioan Sitterli:

In rest, e mai putin evaziv. Drept la Sibiu si master dupa 10 ani, apoi jurist si prefect la stat vreo 20
de ani, deputat... (GB – august 2020)
SMARANDACHE Miron Alexandru
1960 (60 ani) - Senator PSD 2016-2020
Economie la Universitatea din Craiova, dupa care domnul Miron Alexandru Smarandache mai insira
niste randuri fara sens in sectiunea cu educatia a CV-ului sau. Apoi scrie cu sila alte cateva cuvinte
despre activitatea sa profesionala, ca Şef serviciu aprov. sau Şef birou adm. La Schela din Zemeș,
director la ceva in Dărmăneşti, apoi director la firma dansului in Piatra Neamt, pana cand tara il
cheama ca deputat si senator, de aproape 10 ani. Probabil ca s-a gandit ca la pensie sa invete si
niste limbi straine. (GB – octombrie 2020)
SOCOTAR Gheorghe Dinu
1961 (59 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Sotia domnului Gheorghe Dinu Socotar e inginera de mecanica fina, iar fiica sa are acum 26 de ani
si doua prenume frumoase, unite cu liniuta. Domnul Gheorghe Dinu Socotar a terminat
electrotehnica la Iasi in vremea in care se facea carte, dar nu prea se facea engleza. Dupa 20 de ani
mai face un master in stiintele despre sectorul public, si apoi un doctorat in inginerie cand inca nu
era deputat, ceea ce arata ca l-a luat chiar in serios. Are o firma de telecomunicatii in Sângeorgiu
de Pădure, Mureș, pe care o conduce de 25 de ani si cu care face si proiecte de cercetare, ceea ce
vezi foarte rar in companiile private, intr-adevar! (GB – august 2020)
SOLOMON Adrian
1977 (43 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Adrian Solomon este membru al Academiei Bârlădene, de la dezbaterile careia insa trebuie
sa lipseasca atunci cand sunt tinute in engleza, dar poate participa cand sunt in franceza. Facultate
de istorie la Iasi, la stat, profesor de istorie pentru scurt timp, viceprimar la Barlad mai mult, si
deputat si mai mult, de 12 ani. (GB – august 2020)
SOPORAN Aurel Horea
1967 (53 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Aurel Horea Soporan face o facultate de mecanica la Cluj, dar e nemultumit de ea si pleaca
pana la Targu Mures ca sa mai faca un curs de contabilitate la Universitatea Populara. Apoi
porneste in cautarea jobului ideal: profesor suplinitor la un liceu forestier, administrator la S.C.
Mediaf Impex S.R.L., broker la Interdealer Capital Invest, pct. de lucru Tg. Mureș, contabil la Elvila,
director de staţie radio la Uniclub Multimedia S.R.L. (UNIPLUS RADIO), manager la S.C. Lotus 3
Import Export S.R.L. si la S.C. Dahos S.R.L., consilier al unui secretar de stat la Ministerul Muncii si
Protecţiei Sociale, consilier parlamentar la Bucuresti, consultant în management la S.C. „Gliga
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Instrumente Muzicale” S.A. Reghin. Iar acum incearca jobul de senator. Speram sa-i placa si sa se
aseze si dansul undeva... (GB – octombrie 2020)
ŞOPTICĂ Costel
1967 (53 ani) - Senator PNL 2016-2020
Facultate de pedagogie de 3 ani la Iasi, apoi profesor de scoala de tara 10 ani, dupa care isi face
afacerea sa, despre care nu considera ca trebuie sa stim ceva. Parlamentar de aproape 10 ani,
vorbitor de romana. (GB – octombrie 2020)
ȘOTCAN Teodora
1963 (57 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Doamna Teodora Sotcan e experta intr-o multitudine de domenii in care se dau adeverinte de
trecut in CV: în management educaţional, in achiziţii publice, în domeniul şcoală incluzivă - şcoală
europeană, în programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice,
in management şi finanţare a proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar etc. Toate
acestea dupa facultatea de chimie industriala de la Politehnica din Bucuresti.
10 ani profesoara la un liceu industrial din Targu Ocna, 16 ani diverse functii si activitati la alt liceu,
tot din Targu Ocna, apoi la Inspectoratul Școlar Județean, Bacău (România), deputat. Cat priveste
limbile straine, doamna profesoara Teodora Sotcan a fost un exemplu despre cum nu ar trebui sa
faci lucrurile pentru elevii din Targu Ocna. (GB – august 2020)
ȘOVA Lucian
1960 (60 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Lucian Sova are o atitudine "pozitiă" si cunoaste Windows XP. A facut o facultate de
autovehicule rutiere la Brasov, la vremea ei, dupa care sare 5 ani din CV-ul sau si incepe direct cu
ce a facut de la revolutie incoace. Care activitate e usor de descris, pentru ca ori de cate ori domnul
Lucian Sova nu era consilier de ministru, director general in ministere, secretar de stat sau chiar
ministru, se retragea la S.C. COMINFORTRANS S.A. in Bacău, care pare sa-i fi asigurat un job pe
viata. In ultimii aproape 10 ani, domnul Lucian Sova nu s-a mai folosit de acest privilegiu, pentru ca
e deputat vorbitor de engleza si franceza. (GB – august 2020)
ȘOVĂIALĂ Constantin
1960 (60 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
SPÂNU Ion
1953 (67 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
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Domnul Ion Spanu e recomandat de competentele sale organizationale pentru un post de deputat
pentru ca "am negociat si semnat contracte inclusiv contracte de munca". Domnul Ion Spanu e
satisfacut de felul in care vorbeste engleza si franceza. Domnul Ion Spanu face o facultate de stiinte
economice la Timisoara si la sectiunea "alte studii" din CV mentioneaza:
FSN,FDSN,PDSR Presedinte
Vicepresedinte
PSD Trezorier
PSD Consilier judetean
CJ Caras-Severin
Vicepresedinte
Prefectura Caras severin Subprefect
Cu aceste studii in buzunar, domnul Ion Spanu lucreaza la Peco Caras Severin peste 20 de ani, dupa
care administreaza diverse activitati si ape ale judetului, si apoi pe ale tarii, din fotoliul de deputat.
(GB – august 2020)
STAMATIAN Vasile Florin
1952 (68 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Unul dintre cei mai cunoscuti si mai respectati doctori din tara, cu faima mult dincolo de Clujul sau
in care a studiat si a lucrat toata viata. Domnul Academician Florin Stamatian are o cariera
impresionanta, probabil cea mai impresionanta si mai onoranta din tot Parlamentul Romaniei.
Promotor al cercetării fundamentale in medicina, membru al Academiei Romane de Stiinte
Medicale, profesor conducator de doctorate serioase si grele, sef de clinica, director de institut de
cercetare medicala fundamentala, fondator, presedinte sau presedinte de onoare, membru activ al
mai multor societati academice si profesionale prestigioase, romanesti si internationale, autor
prolific, cu activitati de pionierat si cu tehnologii avansate in domeniul sau medical, vorbitor de
engleza, franceza si italiana, domnul Profesor Florin Stamatian a adunat mai mult respect din
partea noastra decat trei sferturi dintre colegii sai de Parlament pusi unii peste altii. (GB – august
2020)
STAN Ioan
1956 (64 ani) - Senator PSD 2016-2020
Dupa ce a terminat Institutul Agronomic din Iasi, domnul Ioan Stan s-a pregatit 20 de ani la fermele
din Falticeni si Spataresti pentru preluarea posturilor de deputat si senator din Parlamentul
Romaniei. Si a acumulat atat de multe acolo, incat de alti de 20 ani tot face transferul de know-how
catre tara, si inca nu a terminat... (GB – octombrie 2020)
STAN Viorel
1957 (63 ani) - Deputat PSD 2016-2020
A trebuit sa ma duc sa ma odihnesc jumatate de ceas dupa ce m-am luptat cu CV-ul domnului
Viorel Stan. Cu cele 16 pagini scris marunt + 2 de anexe, domnul Viorel Stan conduce pana acum in
competitia Cel Mai Lung CV De Parlamentar, editia 2016-2020!
Dar ce a avut domnul Viorel Stan de spus intr-o astfel de brosurica? Pai, 11 pagini sunt cu educatia
sa. Dupa ce ne lamurim din cateva randuri ca a facut un liceu industrial la Roman, chimie 4 ani la
Politehnica din Iasi, master si un doctorat in management dupa alti 30 de ani, incepem sa
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parcurgem lista de cursuri si cursulete care dau adeverinte de participare si certificate, atat de drag
de pus in CV-uri de catre parlamentarii nostri. De pilda, domnul Viorel Stan a invatat in 3 zile la
Casa Corpului Didactic Neamt cum se fac Activităţile practice: asistenţa la lecţie, analiza lecţiei,
întocmirea procesului verbal de inspecţie, analiza şi discutarea acestuia. Alta data, Organizatia
"Salvati Copiii' l-a invatat pe domnul Viorel Stan, in 5 zile, urmatoarele:
Utilizarea adecvata a cunostintelor de didactică generală pentru disciplinarea clasei;
Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de specificul nevoilor elevilor;
Adoptarea de strategii didactice interactive;
Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ
prin organizarea unor contexte de învăţare favorabile dezvoltarii copilului;
Colaborarea cu părinţii în scopul realizarii unui autentic parteneriat în educaţie;
Crearea unui climat bazat pe promovarea principiilor disciplinei pozitive;
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere si adaptare a elevilor şi de adaptare a procesului
educativ la nevoile specifice ale acestora.
Iar ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVĂ a reusit performanta de a-i dezvolta domnului
Viorel Stan, la 58 de ani, competente pe care altii se straduie o jumatate de viata sa si le formeze:
Competenţe de conducere(leadership);
Competente pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de dezvoltare
instituţională;
Competenţe strategice;
Competenţe de planificare;
Competenţe de organizare şi coordonare;
Competenţe de gestiune şi administrare a resurselor, inclusiv programare bugetară;
Competetenţe de comunicare, de negociere;
Competenţe de rezolvare a conflictelor;
Competenţe de influenţare a comportamentului uman;
Competenţe de motivare a angajaţilor;
Competenţe de gestionare a schimbărilor;
Competenţe de monitorizare;
Competenţe de control;
Competenţe de evaluare.
Asadar, inarmat cu toate aceste cunostinte si competente, domnul Viorel Stan incepe o cariera de
profesor de liceu industrial, de la care se muta dupa 10 ani la unul teoretic, din Str. B-dul Republicii
Nr. 1-3, Roman, Jud. Neamţ in Str. Mihai Eminescu Nr.4, Roman ,Jud. Neamţ. Dupa alti 10 ani se
muta in Str. Lt. Drăghiescu Nr. 4 A, Piatra Neamţ - 610125, Jud. Neamţ la inspectoratul scolar, dupa
care penduleaza intre strazile Mihai Eminescu si Lt. Drăghiescu pana se muta in Parlamentul
Romaniei, unde are niste activitati si responsabilitati Conf. Constituţiei României.
Sectiunea cu limbile straine din CV-ul domnului Viorel Stan e mult mai scurta decat celelalte:
franceza bine si engleza prost. Dar compenseaza cu 4 pagini de alte competente, structurate
frumos pe capitole, pe clase si grupuri de competente, adica:
Aptitudini şi competenţe personale dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt
recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă
Aptitudini şi competenţe artistice (Muzică, desen, pictură, literatură etc.
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Aptitudini şi competenţe sociale; Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural,
ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de
echipă este esenţială, (de exemplu cultură, sport, etc.)
Aptitudini şi competenţe organizatorice; exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu.
Aptitudini şi competenţe tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc.)
Permis de conducere
Alte aptitudini şi competenţe
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior
Informaţii suplimentare
Anexa
Nu le mai listez si pe acestea, ca sa nu depasesc memoria computerului, dar le puteti gasi pe site-ul
Parlamentului, acolo au servere mult mai performante... (GB – august 2020)
STANCIU VIZITEU Lucian Daniel
1984 (36 ani) - Deputat USR 2016-2020
Domnul Lucian Daniel Stanciu Viziteu are una dintre cele mai valoroase educatii formale pe care leam vazut eu in cei 30 de ani de cand fac recrutare. Impresionanta prin calitate, desigur, dar mai
ales prin densitate si coerenta. La 29 de ani, cand multi dintre colegii domnului Lucian Daniel
Stanciu Viziteu inca se gandeau de la care furnizor sa-si cumpere diploma de licenta, dansul era
deja absolvent olimpic de liceu de top, de Automatica la Universitatea Politehnica Bucuresti, de
doua mastere in Franta, in statistica si in finante, si a unui doctorat summa cum laudae in finante la
Universitatea din Grenoble.
A apucat sa lucreze doar doi ani dupa intoarcerea din Franta în proiecte multidisciplinare pentru
clienţi internaţionali (finanţe, statistică şi informatică), pentru ca a intrat in Parlament la varsta de
32 de ani. (GB – august 2020)
STANCU Florinel
1967 (53 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Facultate de mecanica la Craiova, apoi un master, dupa mai mult de 10 ani, dar e interesant ca l-a
facut cand inca era seful reparatiilor locomotivelor de la Electroputere, si nu prin vreun consiliu
judetean. Domnul Florinel Stancu lasa locomotivele pentru asigurari si ingineria pentru altii, dupa
care descopera consiliile judetene si consiliile de administratie cu care acestea vin aproape
intotdeauna la pachet. Deputat vorbitor de ceva engleza, apoi. (GB – august 2020)
STĂNESCU Alexandru
1961 (59 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu industrial la Craiova, facultate de mecanica agricola la Politehnica din Bucuresti, bune abilitati
de comunicare, dar nu in engleza. Cariera domnului Alexandru Stănescu e limpede: inginer la
Agromec Vișina 7 ani, apoi aproape 20 la Agromec Bucinișu, deputat de vreo 10 ani... (GB – august
2020)
STĂNESCU Paul
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1957 (63 ani) - Senator PSD 2016-2020
Facultatea de Agronomie Craiova, director la Fabrica de conserve din Caracal, director la I.A.S.
Studina, director la Agromec Vișina, viceprim-ministru, senator. Printre conserve, tractoare si
combine, domnul Paul Stanescu a invatat franceza si engleza. (GB – octombrie 2020)
STÂNGĂ George Cătălin
1982 (38 ani) - Senator PNL 2016-2020
Facultate de educatie fizica la stat, la Galati, apoi drept la o privata si master in ceva tot acolo.
Lucreaza cativa ani pe la asistenta sociala si protectia copilului, ca stagiu pentru jobul de senator pe
care avea sa-l primeasca. Din CV reiese ca domnul George Cătălin Stângă era obligat sa vorbeasca
cu asistatii sociali si cu copiii abandonati doar in romana, iar cand era nevoie de alta limba, trebuia
sa cheme un translator. (GB – octombrie 2020)
STATIVĂ Irinel Ioan
1973 (47 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
ȘTEFAN Corneliu
1982 (38 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Corneliu Stefan a ramas credincios urbei sale natale in care a terminat liceul, Targoviste,
unde a facut si facultatea de economie, un master si doctoratul. Si apoi credincios a ramas si
Consiliului Judetean Dambovita, piata Tricolorului, nr.1, Targoviste, jud. Dambovita, in care a lucrat
cea mai mare parte a timpului pana sa ajunga deputat la 34 de ani, vorbitor de engleza si franceza.
(GB – august 2020)
ȘTEFAN Ion
1969 (51 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
nov. 2019 Nu exista pe site-ul Parlamentului ceva facut cu mai multa bataie de joc decat ce a lasat domnul Ion
Stefan. Pe site-ul Guvernului nici macar atat nu a pus. (GB – august 2020)
STERIU Valeriu Andrei
1965 (55 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un CV facut cu mai multa atentie decat majoritatea celorlalte de pe site-ul Parlamentului. Inginer
mecanic la Politehnica din Bucuresti, ceva cursuri in dezvoltare rurala si agricultura, un doctorat
care apare in CV-urile mai vechi, dar nu si in cel actual. Domnul Valeriu Steriu ramane tot timpul in
zona industriei alimentare, unde alterneaza joburile de conducere in mari companii private cu cele
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din administratie. Parlamentar in ultimele 3 legislaturi, adica de 12 ani. (GB – august 2020)
ȘTIRBU Gigel Sorinel
1971 (49 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un CV facut in mod special ca sa te induca in eroare, se pare. O facultate de teologie cu ceva
intarziere, un master nu se stie unde, ceva pe la Universitatea Naţională de Apărare sau la ENA,
care ar putea sa insemne ca si-a facut cate o poza cu cladirile universitatilor ca sa le puna pe
Facebook...
In privinta joburilor, domnul Gigel Stirbu a fost ceva mai precis: 6 ani preot intr-un sat din Olt,
probabil ca dintre cei care dau binecuvantari exclusiv in limba romana, subprefect, secretar de stat,
ministru, deputat de 12 ani. (GB – august 2020)
STOCHECI Cristina Mariana
1972 (48 ani) - Senator PSD 2016-2020
Doamna Cristina Mariana Stocheci face medicina la Carol Davila, la Bucuresti, apoi un doctorat tot
acolo, dupa 40 de ani. Apoi 20 de ani la Spitalul Judetean Arges, preda asistenta medicala si
kinetoterapie la Universitatea din Pitesti, presedinta la Casa judeteana de asigurari de sanatate
Arges, senator. Publica, vorbitoare de engleza si germana. (GB – octombrie 2020)
STOICA Bogdan Alin
1987 (33 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
STROE Ionut Marian
1979 (41 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Ministrul Tineretului si Sportului, nov. 2019 Facultate de automatica la Craiova, inca una de drept si doua mastere, tot acolo. Lucreaza un
singur an in domeniul sau, dupa care simte Fiorul lucratului la stat, si acolo ramane. Deputat de 12
ani, ministru vorbitor de engleza. (GB – august 2020)
SUCIU Matei
1968 (52 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Facultate de mecanica si doctorat la Politehnica din Timisoara, domnul Matei Suciu a lucrat aproape
tot timpul in institutii ale statului, cele mai multe politice, sau derivate direct din cele politice.
Parlamentar de aproape 10 ani, vorbitor de engleza si franceza, dupa propria evaluare. (GB –
august 2020)
SUCIU Vasile Daniel
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1980 (40 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Dreptul la Sibiu, "master" la Ovidiu Sincai, 3 ani jurnalist apoi, dupa care isi gaseste de lucru prin
Parlament, inclusiv deputat de aproape 10 ani. Limbile straine sunt un subiect de netrecut in CV
pentru domnul Vasile Daniel Suciu. (GB – august 2020)
SURGENT Marius Gheorghe
1969 (51 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un "CV" facut aparent in bataie de joc, dar presupun ca e astfel cu un motiv anume. 6 ani seful unui
centru de ingrijire si asistenta de la Branisca, dupa un ASE si un master la o facultate privata,
viceprimar la Deva, deputat, probabil ca in grupul parlamentar al vorbitorilor doar de romana. (GB –
august 2020)
SZABO Odon
1975 (45 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Istorie si geografie la Universitatea din Oradea, dupa care singurul lucru clar din CV-ul domnului
Odon Szabo raman cei 5 copii ai sai. In privinta joburilor, ori a fost 12 ani muzeograf la Muzeul Ţării
Crişurilor inainte de a ajunge deputat, acum aproape 10 ani, ori pur si simplu nu scrie deloc pe unde
a lucrat. La fel cum nu scrie nici despre limbile straine, de altfel. (GB – august 2020)
TABUGAN Ion
1960 (60 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un silvicultor ramas fidel padurilor sale: liceu silvic, facultate de silvicultura, inginer si sef de ocoale
silvice la Anina, Sasca Montana, Mehadia, Baile Herculane, Brezasca, director la Direcţia Silvică
Reşiţa, deputat din 2008. Presupun ca vorbea codrului doar in limba romana. (GB – august 2020)
ȚACHIANU Marian
1961 (59 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
TALPOȘ Ioan Iustin
1976 (44 ani) - Senator PNL 2016-2020
Facultate de istorie si geografie la Suceava, dupa care profesor la scoli generale din judetul
Maramures. Profilul perfect, asadar, pentru un post de senator in Parlamentul Romaniei. Domnul
Ioan Iustin Talpoș este vorbitor de engleza, franceza si rusa, conform sistemului sau de evaluare.
(GB – octombrie 2020)
TĂNĂSESCU Alina Elena
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1975 (45 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Dreptul cu doctorat la Universitatea din Craiova, apoi avocat, probabil independent, in paralel cu
ceva activitate academica si multa politica. Deputat vorbitor de engleza. (GB – august 2020)
TÁNCZOS Barna
1976 (44 ani) - Senator UDMR 2016-2020
CV facut in bataie de joc, la fel cum au facut multi altii dintre colegii sai de partid. Domnul Barna
Tanczos sare din CV ce considera dansul ca nu trebuie sa stie oamenii de rand, isi trece acolo doar
vreo trei joburi de secretar de stat, apoi senator de aproape 10 ani, fara limbi straine. (GB –
octombrie 2020)
ŢAPU NAZARE Eugen
1962 (58 ani) - Senator PNL 2016-2020
Domnul Eugen Ţapu Nazare ne prezinta o ingenioasa schema de autoeducatie: isi da singur o
diploma de la firma pe care o conduce, si apoi si-o trece in CV ca un reper major in formarea sa
profesionala, alaturi de cea de inginer de la Politehnica din Bucuresti. In rest, smecheria tipica a
parlamentarilor, adica un "CV" facut intentionat in asa fel incat sa nu intelegi nimic. (GB –
octombrie 2020)
TEACĂ Alexandru
1957 (63 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Domnul Alexandru Teaca e unul dintre putinii politisti care intai au facut facultatea (inginer forestier
in cazul sau, si chiar facuta la timp), si apoi "Prevenirea si combaterea fenomenului infractional,
asigurarea ordinii si linistii publice".
Dupa 10 ani de inginerie in Str, Fabricii 3, 525300 Intorsura Buzaului (România), domnul Alexandru
Teaca a simtit nevoia de mai multa adrenalina si s-a facut politist in Str. Mihai Viteazul 242, 525300
Intorsura Buzaului (România), dupa care a si condus politia din Intorsura Buzaului de la aceeasi
adresa. Nu a fost nevoie ca domnul Alexandru Teaca sa le dea ordine in alte limbi politistilor
covasneni, asa ca nu s-a mai straduit sa le invete. (GB – august 2020)
TEIȘ Alina
1974 (46 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Sa faci o facultate de Limba româna cu specializarea in franceză si sa te autoevaluezi cu un B2 la
acea limba straina, iar de engleza nici macar sa nu aduci vorba, pare sa fie o "performanta" chiar si
pentru Universitatea Spiru Haret! Mai ales ca doamna Alina Teis a terminat facultatea de curand, la
36 de ani, deci putin timp pe care sa-l invoce ca sursa a uitarii.
Foarte interesanta este viziunea doamnei Alina Teis asupra relatiei dintre invatare si activitatea
profesionala, si trebuie sa recunosc ca e logica si ca sunt de aceeasi parere cu dansa. Aceasta
poate sa fie sublimata intr-o singura fraza: "Inveti din tot ceea ce faci zi de zi!". Asa ca doamna
Alina Teis si-a pus activitatea curenta in ambele sectiuni din CV:
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In rest, putine de spus: deputat, "competențe de comunicare cu părinții"... (GB – august 2020)
TEODOROVICI Eugen Orlando
1971 (49 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Eugen Orlando Teodorovici face cu intarziere o facultate la ASE, iar dupa 10 ani un master
la SNSPA. Lucreaza ca "referent" prin ministere inca inainte sa mearga la facultate, la guvern, la
Curtea de Conturi, senator de aproape 10 ani. Ministru de Finante inca in functie, conform CV-ului,
probabil ca fara stirea colegului sau de senat, Florin Câțu, a prim-ministrului Orban sau a
presedintelui Johannis. (GB – octombrie 2020)
TEREA Ioan
1960 (60 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Sunt surprinzator de multi silvicultori in Parlamentul Romaniei, si domnul Ioan Terea e printre cei
mai consecventi jobului si pasiunii lor. Liceu silvic, facultate de silvicultura la vremea ei, apoi
inginer, sef de ocoale silvice, director, cu activitatile aferente: Intocmire documente și urmărirea
activității de fond forestier, Paza pădurii și vânătoare, Management în silvicultură etc.
Cu codrul te poti intelege si din priviri, asa ca domnul Ioan Terea nu a mai fost nevoie sa invete
limbi straine. (GB – august 2020)
TÎLVĂR Angel
1962 (58 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Foarte expeditiv domnul Angel Tilvar, si dansul stie cel mai bine de ce, noi putem doar sa banuim.
O facultate de limbi straine nu aflam unde si nici cand, un doctorat in stiinte umaniste, nu stim nici
care sunt acelea, nici unde si nici cand, profesor 20 de ani, nu stim unde, nici ce a spus si nici cui,
dupa care vine ceva cunoscut: senator si deputat de aproape alti 20 de ani. (GB – august 2020)
TODOR Adrian
1977 (43 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Adrian Todor are "Cunostiinte elementare a microsoft office si utilizarea internetului". Nimic
nou pana aici, nici alti colegi nu stiu mai multe. Insa domnul Adrian Todor e, fara indoiala, cel mai
bun tintas din tot Parlamentul Romaniei! Domnul Adrian Todor a facut un liceu industrial, o facultate
de educaţie fizică şi sport la Timisoara, dupa care a inceput sa traga. La Steaua, la CSM Arad, la
Dinamo etc. Si-a facut apoi doua companii, SC ADETO CONSULTING SRL si SC FRESH ADRI PAN
2012 SRL, nu stim unde si ocupandu-se cu ce, dar se pare ca acolo s-a antrenat domnul Adrian
Todor 7 ani pentru castigarea diplomei de deputat in Parlamentul Romaniei, pe care a ridicat-o in
2016, cu o mentiune speciala alaturi pentru limba engleza. (GB – august 2020)
TODORAN Adrian Mihăiță
1983 (37 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Domnul Todoran Adrian Mihăiță ne-a vorbit cuviincios despre licenta si masterul sau de la Baia
Mare, despre doctoratul sau perpetuu de la Timisoara, care va intra in curand in al zecelea an, insa
cand sa ne lamurim si la ce intentiona sa foloseasca acest doctorat, vedem ca si-a batut joc de noi:
2004 - ianuarie 2017 Administrator SC TODO SRL! Apoi deputat, la 33 de ani... (GB – august 2020)
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TOMA Cătălin Dumitru
1977 (43 ani) - Senator PNL 2016-2020
Sa faci o facultate de sociologie la Universitatea din Bucuresti si apoi una de filologie la Spiru Haret,
inseamna sa o fi facut degeaba pe prima si sa nu intelegi niste lucruri elementare in viata. Insa
acolo in Vrancea, unde a predat vreo 10 ani domnul Cătălin Dumitru Toma la liceul din Odobesti, si
apoi inca 8 ani primar in comuna Jaristea, susul si josul Lumii sunt puse invers decat stim noi aici, la
Bucuresti... (GB – octombrie 2020)
TOMA Ilie
1969 (51 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Nu stim daca Domnul Ilie Toma a facut armata, insa aflam ca are Stadiul militar satisfacut! A
terminat si ceva inginerie la Hunedoara pe la 30 de ani, inca o facultate de stiinte economice, dar la
Petrosani aceea, si chiar si doua mastere! Metrolog, inginer si director in Piata Iancu de Hunedoara
nr.1 din Hunedoara vreo 25 de ani, se muta apoi pentru a conduce Casa Judeteana de Pensii
Hunedoara, inainte de a deveni deputat vorbitor de italiana si engleza si iubitor de muzica. (GB –
august 2020)
TOMA Vasilică
1976 (44 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Vasilică Toma nu spune cand a facut facultatea de economie de la Iasi, si nici masterul. Dar
apoi scrie ca a lucrat ca director la o firma si asociat la altele pana si-a preluat jobul de senator.
Vorbeste rusa si engleza. (GB – octombrie 2020)
TRĂILĂ Cristina
1976 (44 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Drept la vremea sa la Universitatea din Bucuresti, apoi avocat tot timpul pana sa devina deputat
vorbitor de engleza si germana, mai putin 3 ani cand a fost Preşedinte al Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (GB – august 2020)
TRIPA Florin Dan
1973 (47 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Florin Dan Tripa poate merge oriunde cu pistolul la brau pentru ca are permis. Nu intelege
nimic daca-i vorbesti in engleza, insa cu franceza are cateva lucruri in comun.
Ca multi dintre colegii sai de parlament, domnul Florin Dan Tripa e silvicultor. A facut o facultate de
stiinte economice la Arad la 38 de ani, insa a fost doar asa, pentru placerea cunoasterii, pentru ca
domnul Florin Dan Tripa a ramas toata viata in padure si cunoaste ocoalele silvice de la Buteni,
Ineu, Zarandul Tarnova ca pe propriul buzunar. Acum cred ca se descurca la fel de bine si pe
culoarele umbroase si nesfarsite ale Casei Poporului... (GB – august 2020)
TRUFIN Lucian
1976 (44 ani) - Senator PSD 2016-2020
Un grup scolar la Botosani, electrotehnica la Politehnica din Iasi, master la Spiru Haret dupa 10 ani.
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Apoi domnul Lucian Trufin se intoarce la Vlăsinești, care pare a fi satul sau natal botosanean, si face
urmatoarele lucruri: un business privat, viceprimarie 3 ani, dupa care 10 ca sef al Centrului de
Îngrijire și Asistență Socială Adășeni, care tine de DGASPC Botoșani, care e in str. Maxim Gorki, nr.
4, mun. Botoșani, care are telefon: 0231 537 993, avand fax: 0231 511 047, cu e-mail:
dgaspcbt@yahoo.com, si pagina web: http://www.dgaspcbt.ro/. Apoi se intoarce invingator si
conduce comuna Vlăsineşti timp de 8 ani din scaunul sau de primar din Str. Vlăsiei, nr. 95, dansul
sau o secretara raspunzand in romana, engleza si franceza la tel: 0231 541 319 sau la e-mail-urile
trimise pe adresa: primariavlasinesti@yahoo.com, si punandu-si realizarile pe pagina web a
comunei: http://comunavlasinesti.ro. Si, astfel pregatit, vine in Bucuresti, in Str. Izvor 2-4, sa-si ia in
primire jobul de senator... (GB – octombrie 2020)
TUDOR Beatrice
1969 (51 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Facultate de jurnalism la Hyperion ceva mai tarziu, un master la Universitatea Ecologica, aproape
15 ani jurnalist in mass media, dupa care consilier de partid pana primeste ca rasplata de fidelitate
un mandat de deputat, nu se stie vorbitor de care limbi straine. (GB – august 2020)
TURCAN Raluca
1976 (44 ani) - Deputat PNL 2016-2020, Viceprim-Ministru, nov. 2019 Relatii Internationale la ASE, ceva specializari in diverse tari, apoi in Parlament de 20 de ani, de
cand a terminat facultatea. Putin ca functionar si foarte mult ca deputat vorbitor de limbi straine.
Un CV facut cu grija si cu mai mult respect pentru cititori decat la multi dintre colegii sai. (GB –
august 2020)
TURCESCU Robert Nicolae
1975 (45 ani) - Deputat PMP 2016-2020
Il obliga cineva sau ceva pe domnul Nicolae Robert Turcescu sa-si faca un CV prost si sa-si
compromita statutul de specialist in imagine publica chiar cand ar fi trebuit sa aplice ce a invatat pe
propria imagine? Bineinteles ca nu, si-o face singur, probabil din solidaritate cu colegii sai mai putin
sofisticati.
Domnul Nicolae Robert Turcescu a avut burse de studiu si training in jurnalism in SUA, Grecia,
Ucraina si Belgia, dar eu am impresia ca nu a inteles chiar tot ce spuneau oamenii aceia, si nici ei
din ce le vorbea dansul. Dar pentru Parlamentul Romaniei asta e irelevant.
Domnul Nicolae Robert Turcescu a facut o facultate de jurnalism la Universitatea Bucuresti, probabil
aceeasi cu Universitatea din Bucuresti. Dar nu e singurul care uita cum se chema scoala la care a
fost. Apoi jurnalist in multe locuri. Nu as mai avea ceva de spus decat daca as citi toate randurile si
as cauta alte greseli in text, ceea ce las pe alta data... (GB – august 2020)
TUROS Lóránd
1977 (43 ani) - Senator UDMR 2016-2020
Domnul Lorand Turos este unul dintre cei cativa “parlamentari-fantoma” din Romania, nu gasesti
nicio informatie relevanta despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe
Internet. Ori e ceva in neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul
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antisocial. Oricum, o mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii
romani, in general. Cu atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste
reguli minimale de politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si
pline de greseli… (GB – octombrie 2020)
TUȘA Adriana Diana
1978 (42 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Era mult mai usor in 2001 sa te duci direct la Titu Maiorescu ca sa faci dreptul, asa ca de ce sa-si fi
complicat doamna Adriana Diana Tusa viata inutil mergand la alta facultate? Oricum, doamna
Adriana Diana Tusa a lucrat mai mult prin Parlament si prin guvern decat ca avocat, inca de pe
cand era studenta. As fi fost curios sa citesc despre limbile straine pe care le vorbeste doamna
Adriana Diana Tusa, dar nu ne-a facut aceasta favoare... (GB – august 2020)
ŢUŢUIANU Adrian
1965 (55 ani) - Senator Independent 2016-2020
Domnul Adrian Tutuianu face dreptul la Bucuresti pe vremea comunistilor, dar diploma si-o ia dupa
revolutie, dupa 4 ani si dupa ce trebuie sa mai faca inca un an de scoala. Doctoratul in drept
comercial ii ia 8 ani ca sa-l termine. Lucreaza la Prefectura Dambovita, putin pe la niste firme de
servicii financiare, apoi isi deschide cabinetele sale sau de avocatura, de mediere, lichidare
judiciara, pe care le are si in prezent. Conferentiar la faimoasa universitate Valahia din Targoviste,
senator de aproape 10 ani, engleza nu, ceva franceza da. (GB – octombrie 2020)
UNGUREANU Emanuel Dumitru
1978 (42 ani) - Deputat USR 2016-2020
Un profil coerent pe partea de educatie, incepand cu liceul adventist de la Cluj, apoi Facultatea de
Istorie şi Filosofie la Babes-Bolyai, master si doctorat tot acolo, la scurt timp. Putin ziarist in Str.
Caisului, nr 36, loc Cluj Napoca, jud Cluj, apoi vanzator de ceva in Str. Ştefan Augustin Doinaş, nr.
1A, loc. Cluj-Napoca, jud Cluj timp de 6 ani, probabil ca sa poata trai, ONG-ist, iarasi jurnalist,
asistent social ani buni, profesor la Liceul Teologic Adventist „Maranatha”, Str. Mehedinţi, nr 80 A,
loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, deputat... Pacat doar ca limbile straine invatate sumar ii cam strica
imaginea de intelectual umanist. (GB – august 2020)
URSU Răzvan Ion
1985 (35 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Cei care fac Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti scriu asta in CV, exact cu aceste
cuvinte. Cei care o fac pe la vreo universitate particulara, scriu adesea "Facultatea de Drept
Bucuresti", adica exact cum a facut si domnul Ion Razvan Ursu, fara a comite o ilegalitate, desigur.
Acum eu nu bag mana in foc ca domnul Ion Razvan Ursu nu a facut chiar Facultatea de Drept a
Universitatii din Bucuresti, dar intuitia imi tot da ghes sa cred altceva. Dar, oricum, la parlamentari
nu conteaza, ba chiar dimpotriva...
Domnul Ion Razvan Ursu nu ne spune ce a facut o vreme dupa facultate, dar apoi ne da o mica lista
de joburi de jurist si de director la niste firme de proiectare, probabil ca intentionat fara vreun
detaliu din care sa intelegem ceva. Viceprimar la Ploiesti, si apoi deputat la 31 de ani, vorbitor de
engleza si putintica franceza si fotograf amator. (GB – august 2020)
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VĂCARU Alin Vasile
1978 (42 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Grup scolar industrial apoi facultate de inginerie la Targu Jiu, diverse maruntisuri dupa care
primeste adeverinte de participare ca sa si le puna in CV-ul de deputat, un master la o universitate
privata din Republica Moldova chiar inainte sa intre in Parlament. 5 ani tehnician metrolog la Targu
Jiu, pana se specializeaza atat de tare in problemele tarii, incat e angajat ca expert ca sa-i invete pe
parlamentari ceea ce le lipsea din cultura lor generala. Cu experienta castigata in Parlament,
ramane in Bucureşti, Intrarea Camil Petrescu, Nr.5, Sector 1 ca sa conduca o firma de jocuri
electronice, dupa care se intoarce in Targu Jiu ca sa conduca Agenţia Judeţeană Pentru Prestaţii
Sociale Gorj.
Face "educatie si cercetare" la un grup scolar de transporturi auto, apoi se muta la Constanta ca
director al RVD SMART SOLUTIONS S.A, companie care are ca obiect de activitate "Renaşterea şi
Dezvoltarea Satului Românesc". Foarte eficient si deja expert in multiple domenii, i-a luat doar un
an domnului Alin Vasile Vacaru ca sa renasca si sa dezvolte satul romanesc, dupa care se intoarce
ca inginer economist ("economia" oare de unde?) la S.C. ELIMASTRO S.R.L. in Targu Jiu. Inca un an
director adjunct in localitatea Vârţ, nr. 157, aparent ca sa-si desavarseasca pregatirea pentru
joburile de prefect la Gorj si apoi deputat la Bucuresti. Domnul Alin Vasile Vacaru poate manui
Google Chrome, Mozilla Firefox si Internet Explorer si intelege ce scrie chiar si atunci cand
rezultatele search-urilor vin direct in engleza sau in franceza. (GB – august 2020)
VALECA Şerban Constantin
1956 (64 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Şerban Constantin Valeca e foarte scump la vorba, ne arunca doar cateva firimituri in CV-ul
sau, dar macar iti dai seama repede ca a facut niste lucruri serioase si importante in viata, totusi.
Politehnica din Bucuresti, doctorat in inginerie, cercetator si apoi director la Institutul de Cercetari
Nucleare din Mioveni. Deputat si senator inca de acum 20 de ani, ministru... (GB – octombrie 2020)
VARGA Aurel Glad
1986 (34 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Stie domnul Aurel Glad Varga ce impresie isi face cineva despre dansul cand citeste un astfel de
CV? Sunt sigur ca nu, pentru ca altfel l-ar fi sters imediat dintr-un loc public, si mai ales de pe un
site al Parlamentului. Sigur, impresioneaza si il apreciezi pe domnul Aurel Glad Varga pentru ca a
muncit zile intregi ca sa puna atatea detalii pe hartie, ca a tinut undeva in scris toate aceste sute
de cifre si denumiri de orice ca sa si le poata trece in CV cand va deveni deputat, ca a participat
foarte onorabil la olimpiadele de chimie, biologie, matematica, limba romana, stiinte ale pamantului
si altele, ca a infiintat vreo 10 ONG-uri si le-a facut si site-uri pe Internet, ca a scris si a publicat
culegeri cu intrebari de cultura generala si alte brosuri, ca a castigat tot felul de concursuri de judo
si i-a pus la pamant chiar si pe unii din tarile vecine, ca a facut Biologie vegetală, Geografia
mediului, Chimie generală, Biologie animală, Poluarea şi protecția mediului, Chimia mediului,
Geologia mediului, Fitosociologie şi vegetaţia României, Etologie, Anatomia şi igIena omului,
Taxonomie vegetală şi animală, Biochimie generală, Dreptul mediului, Legislații, Hidrobiologie,
Ecotoxicologie, Microbiologie, Economia mediului, Gestiunea resurselor de apă, Ecofiziologie
animală, Genetică ecologică, Managementul biodiversităţii şi ecodiversităţii, Dezvoltare durabilă,
Biochimie ecologică, Metodologia întocmirii studiilor de impact, Parazitologie, Practică pentru
lucrarea de licență, Modificări globale ale mediului, Diversitatea biologică, Atmosfera şi calitatea
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aerului timp de doi ani la o facultate privata, dupa care a primit si o diploma de licenta pentru ele,
ca a facut Matematici aplicate în economie, Bazele informaticii si birotică, Microeconomie,
Macroeconomie, Comunicarea de afaceri, Management, Statistică, Bazele contabilității, Economia
întreprinderii, Sisteme informatice de asistare a deciziilor, Eco-tehnologii, Etica afacerilor, Sociologie
la o alta facultate, de stat, de data aceasta, si facuta in 5 ani, asa cum era si de asteptat sa fie
facuta, ca stie engleza... Dar ce legatura au toate acestea cu Parlamentul, adica locul in care
domnul Aurel Glad Varga a primit un scaun de deputat la varsta de 30 de ani? Intelege domnul
Aurel Glad Varga unde se afla in acest moment, chiar si dupa 4 ani de stat acolo? Cu siguranta ca
nu, fiindca altfel ar fi cerut IT-istului Camerei sa-i scoata CV-ul de acolo, ca sa nu se faca de ras, sa
nu-si faca partidul de ras si nici Parlamentul. A inteles Partidul ca se compromite cu un astfel de CV
pe site-ul lor? Nu spun ca se fac neaparat de ras cu un deputat exaltat. Nu te faci neaparat de ras in
fata maselor populare cu un om ca argintul viu, plin de energie, de idei, care nu doarme mai mult
de doua ceasuri pe noapte, care face cate sase lucruri deodata. Dar cu CV-ul sau astfel redactat pe
pagina Parlamentului te faci. A vazut Partidul ce a pus tanarul lor deputat pe site-ul Parlamentului?
Si daca cumva Partidul a vazut, dar a zis ca e bine asa? Sau poate ca chiar se mandresc cu asta in
fata concurentilor, mai stii? (GB – august 2020)
VARGA Vasile
1955 (65 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Varga Vasile,născut la data de 03.01.1955 in localitatea Luduş ,jud. Mureş. Am absolvit Şcoala
Generala si Liceul Teoretic nr 1 din oraşul natal pe care l-am absolvit in anul 1974. In anul 1975 am
fost admis la Facultatea de Drept Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Tot in 1975 am efectuat stagiul
militar pentru o perioada de 9 luni in oraşul Radauti, jud. Suceava. Din anul 1980 sunt absovent al
Facultatii de Drept Alexandru loan Cuza din Iasi. Intre anii 1980-1986 am fost repartizat notar
stagiar la Notariatul de Stat Faurei jud.Braila. Intre anii 1982-1986 am fost numit Notar Sef la
acelaşi Notariat de Stat.
In anul 1984 m-am căsătorit cu Elena Varga,medic pediatru la Spitalul Judeţean Braila,am doi
copii,Varga Vasile Constantin si Ion- Zamfirescu Cristina,ce mi-aii oferit doi nepoţi frumoşi pe Varga
Vasile Vladimir si Ion - Zamfirescu Nicholas. 1986-1988 Notar Principal la fostul Notariat de Stat
Judeţean Braila. 1988-1990 Notar sef la Notariatul de Stat Faurei. 1990-1995 Notar la Notariatul de
Stat Judeţean Braila. 1996 - si pana in prezent am fost numit in baza ordinului ministrului justitiei
notar public in Municipiul Braila. 1998 m-am inscris in Partidul National Liberal filiala Braila ,am fost
ales vicepreşedinte al filialei Braila al Partidului National Liberal si totodata am obtinut doua
mandate de consilier local al Consiliului Local Municipal Braila. 1996-2015 -membru al consiliului
Uniunii Notarilor Publici din Romania si membru al Biroului Executiv al Uniunii Notarilor Publici din
Romania. 2012 am fost ales Vicepreşedinte al Uniunii Notarilor Publici din Romania. 2012 am fost
ales deputat in Parlamentul României in circumscripţia electorala Braila,funcţie pe care o deţin si in
prezent. Am fost desemnat ca membru al comisiei juridice de disciplina si imunitati de asemenea
deţin si funcţia de secretar al acestei comisii. Am fost ales vicepreşedinte al Partidului National
Liberal si de asemenea deţin si funcţia de Vicepreşedinte Regional,avand in coordonare 6 judeţe.
(GB – august 2020)
VASILE Daniel
1974 (46 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Am gasit cu greu un CV al domnului Daniel Vasile. Pe site-ul Parlamentului nu l-a pus, insa e unul la
Agentia Nationala pentru Romi, din cadrul Guvernului, unde e secretar de stat de 7 ani (seful
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acestei agentii), sub mai multe guverne. CV-ul domnului Daniel Vasile e simplu: dreptul la
Universitatea din Bucuresti, un master la Cantemir, apoi cativa (putini) ani in niste cabinete de
avocatura, pana reuseste sa intre pe o traiectorie politica, de aproape 20 de ani, legata de etnia de
care apartine si pe care o reprezinta foarte onorabil, din cate stiu eu. O traiectorie si o cariera in
care va ramane multa vreme, cred eu. (GB – august 2020)
VASILESCU Lia Olguța
1974 (46 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Facultate de litere la stat la vremea ei, "doctorand" fara data de inceput, care ma face sa cred ca e
din acelea care nu vor avea nici data de sfarsit vreodata. Jurnalist trei ani la inceput, dupa care
deputat si senator de 20 de ani, posibil cu o mica pauza, dar fara relevanta in context. (GB – august
2020)
VASILICĂ Radu Costin
1976 (44 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Domnul Radu Costin Vasilică stie ca oamenii vor sa aiba o imagine clara despre cei care ii
reprezinta in Parlament, si a facut ceea ce trebuie in aceasta privinta, spre diferenta de multi colegi
de-ai sai care si-au pus "CV-uri" la misto pe site-ul Parlamentului, sau au facut in asa fel incat sa
crezi altceva decat sunt in ei realitate.
Domnul Radu Costin Vasilică a terminat ASE-ul, apoi un doctorat tot acolo, la 34 de ani, pe cand era
deja in Parlament. Imediat dupa facultate a intrat la Universitatea din Pitesti unde preda si acum,
ajungand in 20 de ani doar pana la nivelul de lector, si asta pentru ca e deputat de 12 ani, cred eu.
Vorbeste engleza si franceza. (GB – august 2020)
VASS Levente
1975 (45 ani) - Deputat UDMR 2016-2020
Domnul Levente Vass si-a facut CV-ul cu ceva mai mult respect pentru cetatenii cititori decat multi
dintre colegii sai de partid. Medicina la Targu Mures, unde ramane preparator si asistent multi ani,
master la Budapesta. Alterneaza joburile din spital, la Targu Mures, cu cele politice, in functie de
intamplarile electorale, scrie si publica o carte in domeniul sau de activitate. Nu zice nimic despre
limbile straine. (GB – august 2020)
VELA Ion Marcel
1963 (57 ani) - Senator PNL 2016-2020
Subinginer, probabil la seral, apoi dreptul la Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj. Domnul
Marcel Vela a vandut asigurai ADAS inca de pe vremea comunistilor, pentru ca apoi acestia sa-l ia
ca inspector de daune la Caransebes, de unde pare sa fie dansul. De acolo se duce viceprimar timp
de cativa ani, insa ADAS-ul, acum Asirom, il recupereaza si-l fac director de agentie. Si asa tot
penduleaza domnul Marcel Vela intre Asirom, primarie si prefectura, pana cand e ales senator.
Despre limbile straine nu sufla o vorba domnul Ion Marcel Vela, probabil cu un motiv anume. (GB –
octombrie 2020)
VELCEA Nicolae
1968 (52 ani) - Deputat PSD 2016-2020
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O scoala tehnica de maistri la Pitesti, dupa care o licenta in economie la Craiova luata la 32 de ani,
apoi un master tot acolo, dupa inca 9 ani. A lucrat toata viata la Dacia, parcurgand in 31 de ani
toate treptele profesionale, de la tehnician si pana la sef de serviciu care se ocupa de cladirile
fabricii. Presupun ca a fost cam persecutat de francezii de la Renault si nu a fost avansat unde si
cat trebuia, pentru ca domnul Nicolae Velcea are Competențe organizaționale strategice
remarcabile: "Management organizațional performant- experienţă profesională demonstrată în
domeniul parteneriatului, al coordonării și gestionării instituţionale, al planificării strategice şi
operaţionale"! Spune cuvinte in franceza si poate conduce motociclete, masini si camioane chiar si
atunci cand acestea trag cate o remorca dupa ele! (GB – august 2020)
VEXLER Silviu
1988 (32 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
M-am gandit la inceput ca domnul Silviu Vexler si-a batut joc de noi cu un astfel de CV, dar dupa
aceea mi-am dat seama ca pur si simplu nu are ce altceva sa puna in el, probabil. Facultate privata
de jurnalism la Hyperion (dar neterminata, din informatiile pe care le avem), dupa care consilier
parlamentar si apoi el insusi deputat, la 28 de ani. (GB – august 2020)
Presa despre Silviu Vexler:
https://www.g4media.ro/foto-silviu-vexler-unul-dintre-deputatii-minoritatilor-care-au-ajutat-latrecerea-codului-penal-l-a-avut-invitat-special-la-nunta-pe-liviu-dragnea.html
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24429198-personalitati-marcante-ale-comunitatii-evreiesti-ne
multumite-candidatura-deputatului-silviu-vexler-presedintia-fcer-imaginea-interesele-tuturorevreilor-din-romania-vor-profund-afectate.htm
VÎLCEANU Dan
1979 (41 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Ori domnul Dan Vilceanu e convins ca toata Romania cunoaste firmele Trefo SRL si Rominex Mining
Engineering, ori e pur si simplu nepoliticos cand pune un astfel de "CV" pe site-ul Parlamentului, ca
sa vada tara pe cine a ales. (GB – august 2020)
VÎRZĂ Mihăiță
1962 (58 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un "CV" facut in bataie de joc, cu tot dispretul posibil fata de cetatenii-cititori care ar vrea si ei sa
stie pe cine au ales in Parlament. (GB – august 2020)
VIȘAN George Gabriel
1974 (46 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Liceu industrial in Tulcea, dupa care domnul George Gabriel Vișan se suie in tren ca sa plece la
facultate. Probabil ca atipise cand trenul a trecut prin Bucuresti, unde isi propusese sa studieze, si sa trezit tocmai la Craiova. S-a dat jos, s-a uitat in jur, i-a placut ce a vazut si s-a decis sa ramana. A
cautat o facultate, a gasit-o pe cea de stiinte economice si s-a inscris. Apoi ani de zile face zilnic
naveta intre facultatea din Craiova si joburile de la firmele private din Constanta in care lucra, si a
continuat sa lucreze pana cand a simtit Chemarea catre joburile de la stat. Stat care l-a rugat sa
preia functia de director comercial al CN Administratia Porturilor Maritime Constanta. Care CNAPM i-
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a platit si un MBA.
Odata vazandu-se cu diploma de la ASEBUSS in buzunar, domnul George Gabriel Vișan i-a parasit si
s-a mutat inapoi la privat, intr-o cladire alaturata a unei firme de servicii portuare. Dupa care a
revenit la stat cu carnetul de deputat in buzunar, de data aceasta. Cat despre limbile straine ale
domnului George Gabriel Vișan, acestea arata cam asa. (GB – august 2020)
VLAD Sergiu Cosmin
1977 (43 ani) - Deputat USR 2016-2020
Sa faci stiinte economice la Universitatea de Vest din Timisoara e un lucru bun. Dar sa ramai 15
(cincisprezece) ani ca simplu economist la SC. Special SRL, Arad, Str. Crişan, Nr. 1 (o mica brutarie
si patiserie, din cate am gasit eu pe Internet), si apoi sa vii sa conduci tara din scaunul de deputat,
mi se pare un foarte bun motiv de reflectie. Domnul Sergiu Cosmin Vlad spune ca are "bune calităţi
organizatorice, coordonând de-a lungul activităţii profesionale diverse colective atât în cadrul
locului de muncă cât şi în voluntariat", dar a uitat sa ne enumere si sa ne descrie colectivele pe
care le-a condus la patiserie, din scaunul sau de economist. Dar cine stie ce surprize vom avea
cand se va decide domnul Sergiu Cosmin Vlad sa vorbeasca... (GB – august 2020)
VLĂDUCĂ Oana Silvia
1978 (42 ani) - Deputat Pro Romania 2016-2020
Stiinte economice la Targoviste, specialista in introducerea datelor cu certificat de absolvire de la
SC PROJOB PROFILE SRL, cu doua mastere in paralel dupa 15 ani, unul la aceeasi facultate si
celalalt la Spiru Haret, inscrisa la doctorat in horticultura inainte sa termine masterul (?!?),
colectionara de diplome si certificate de absolvire, doamna Oana Silvia Vlăducă are unul dintre cele
mai interesante CV-uri de parlamentar pe care le-am vazut.
Un an invatatoare la Scoala Generala Priboiu, Comuna Tatarani, pana sa intre la facultate, activist
de partid doi ani ca absolventa, probabil cu salariu, dupa care doi ani directoare la SC Restaurantul
Nunta de Vis SRL. Apoi aduce tot acest know-how in Parlamentul Romaniei. Aici consiliaza mai intai
un domn parlamentar. Acum, ori domnul parlamentar intelegea lucrurile mai greu, si consilierea sa
necesita timp indelungat, ori doamna Oana Silvia Vlăducă avea atat de multe de spus, incat i-a luat
4 ani ca sa faca acest transfer de know-how de la Nunta de Vis catre domnul senator. Apoi doamna
Oana Silvia Vlăducă s-a intors in Piata Tricolorului nr 1, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa. Tel/fax:
0245/207600, dupa care iarasi la Bucuresti, de data aceasta ca deputat.
Doamna Oana Silvia Vlăducă stie sa trimita e-mailuri, chiar in engleza si in franceza daca sunt
foarte scurte, si sa citeasca in Adobe Reader, si are "preocupare pentru ridicarea nivelului
profesional si de cercetare individual". (GB – august 2020)
VOICU Mihai Alexandru
1968 (52 ani) - Deputat PNL 2016-2020
Un "CV" arogant, cu o mica scuza ca domnul Mihai Alexandru Voicu e de aproape 20 de ani deputat,
asa ca probabil nu am mai fi aflat ceva interesant chiar daca si-ar fi facut un CV civilizat. (GB –
august 2020)
VOSGANIAN Varujan
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1958 (62 ani) - Deputat ALDE 2016-2020
Alt "CV" scris cu aroganta, dar macar domnul Varujan Vosganian e senator si deputat de 30 de ani,
asa ca lumea aude informatii despre dansul mai degraba din alta parte decat de pe site-ul
Parlamentului. (GB – august 2020)
VRĂJITORU Sorinel Marian
1972 (48 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Un "CV" scris ori in bataie de joc, ori cu intentia de a ascunde pe unde a invatat si ce a facut
domnul Sorinel Marian Vrăjitoru, ori amandoua. Dar macar ne-a informat ca a terminat o facultate
pe la 30 de ani, dar nu se stie care si unde. (GB – august 2020)
VULPESCU Ioan
1976 (44 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Ioan Vulpescu face un seminar teologic la Targoviste, Facultatea de Teologie Ortodoxă
"Iustinian Patriarhul", un master in Doctrină și cultură, filosofie morală la Univesitatea din Bucuresti.
Si la scurt timp, apoi, un doctorat la Facultatea de Filosofie a aceleiasi universitati. Vorbitor de
engleza, domnul Ioan Vulpescu lucreaza la Presedintie chiar dupa terminarea facultatii, apoi tot
restul vietii prin Parlament, el insusi deputat si senator de aproape 10 ani, ministru etc. (GB –
octombrie 2020)
WEBER Mihai
1964 (56 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Inginer mecanic la Politehnica din Bucuresti, un "doctorat" aparent etern la Targoviste, dupa care
domnul Mihai Weber isi bate joc de noi, scriindu-ne ca a lucrat 20 de ani in "societati comerciale".
(GB – august 2020)
WIENER Adrian
1973 (47 ani) - Senator USR 2016-2020
Medicina la Universitatea Victor Babes din Timisoara, doctorand al Universității de Vest, Facultatea
de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, dar nu spune de cand, pana cand si daca are
intentia chiar sa si-l termine. Nu se stie ce a facut 13 ani dupa facultate, in CV apar direct posturile
de director medical si cel de director general al Spitalulului Clinic Județean de Urgență Arad, cu 5
ani inainte sa lase spitalul pentru Parlament. Nu spune nimic nici despre limbile straine. (GB –
octombrie 2020)
ZAINEA Cornel
1982 (38 ani) - Deputat USR 2016-2020
Pentru cei care nu stiau cum sa ajungi un Conducator, domnul Cornel Zainea a dezvaluit secretul!
Dansul are "Abilităţi de conducere dobândite în cadrul proiectelor civice de strângere de
semnături!" – o informatie care va aparea de acum inainte in toate cartile de management, odata
ce a fost facuta publica, sunt convins! Domnul Cornel Zainea e "Pasionat de dezvoltare personala
continua şi de jocul online hattrick", si acestea au avut un rol important in dezvoltarea
competentelor sale manageriale, fara indoiala.
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Domnul Cornel Zainea a facut Automatica la Politehnica din Bucuresti, dupa care in doar 6 luni a
descoperit peste 100 de defecte de diferite tipuri intr-un software folosit in spitale. Apoi a depistat
în timp util defectele majore dintr-o aplicaţie pentru cântare comerciale cu ecran tactil, astfel încât
livrarea către client să nu sufere întârzieri. Ulterior, timp de 7 ani a testat un software antispam.
Apoi deputat vorbitor de engleza. (GB – august 2020)
ZAMFIR Daniel Cătălin
1967 (53 ani) - Senator PSD 2016-2020
Domnul Daniel Cătălin Zamfir a lucrat la "misterul muncii", dar nu e clar daca pentru a-l deslusi sau
dimpotriva, pentru a-l adanci. Si mister ramane tot restul, de fapt, pentru ca domnul Daniel Cătălin
Zamfir face un "CV" in bataie de joc. Aflam ca a fost "memmbru" PD, ca in prezent este membru
PNL, desi, paradoxal, e senator PSD... (GB – octombrie 2020)
ZAMFIRA Constantin Cătălin
1970 (50 ani) - Deputat PSD 2016-2020
Unul dintre cei cativa "parlamentari-fantoma" din Romania, nu gasesti nicio informatie relevanta
despre dansul. Nu are CV pe site-ul Parlamentului, nu am vazut nici pe Internet. Ori e ceva in
neregula cu dansul, si a avut grija sa-si stearga toate urmele, ori e cu totul antisocial. Oricum, o
mare dovada de dispret fata de cei pe care ii reprezinta, si fata de cetatenii romani, in general. Cu
atat mai mult cu cat aproape toti ceilalti colegi ai sai respecta macar niste reguli minimale de
politete politica si sociala publicandu-si CV-urile, chiar daca adesea stangaci si pline de greseli...
(GB – august 2020)
ZISOPOL Dragoș Gabriel
1967 (53 ani) - Deputat Minoritati 2016-2020
Domnul Dragoș Gabriel Zisopol e singurul din grupul sau parlamentar care a luat cu adevarat in
serios obligatia morala de a informa cetatenii cu privire la persoana sa, dand informatii suficiente si
exacte, cat sa intelegi clar cine este. Ca putea spune aceleasi lucruri cu jumatate din cat a pus pe
site, si structurat mai inteligent, e insa un subiect separat de reflectie.
Nu era sigur ca il vom crede pe cuvant, asa ca domnul Dragoș Gabriel Zisopol a supralicitat si a
adus dovezi suplimentare: Diploma de bacalaureat (Seria D, nr. 140359 - eliberată cu nr.
730/05.07.1986 – Liceu) de la liceul industrial din Campina, unde a fost sef de promotie, apoi
Diploma de inginer (Seria K, nr. 19825 - Minister / Nr. 6311/29.06.1992 - Institut) de la Universitatea
de Petrol si Gaze din Ploiesti, unde a fost tot sef de promotie, Diploma de inginer economist (Seria
A, nr. 0000726 - Minister / Nr. 10558/13.11.2000 - Universitate) de la aceeasi universitate, din nou
sef de promotie, urmata de diplomă doctor -distincţia Cum Laude (Seria A, nr. 1207 - Minister)
(ordin 5201/23.11.2000)/Nr. 318/01.02.2001 – Universitate, in inginerie mecanica, tot acolo. Mai
listeaza domnul deputat diverse diplome si certificate, dar care ridica niste serioase semne de
intrebare, neavand seria si numarul trecute in CV.
Domnul Dragoș Gabriel Zisopol a lucrat si a predat toata viata in universitatea din Ploiesti in care a
invatat si si-a luat si doctoratul. A avansat pana la gradul de conferentiar, obtinut in 2004, dar s-a
cam oprit acolo, presupun pentru ca de 12 ani, din 2008, e parlamentar.
Domnul Dragoș Gabriel Zisopol a scris multe carti, articole stiintifice si diverse lucrari, si are chiar si
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o inventie brevetata. E casatorit si are doi copii, un baiat si o fata. (GB – august 2020)
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