
 

 
Propuneri legislative: 77, din care 2 promulgate legi 

Amendamente buget 2018: 6 
Amendamente buget 2017: 4 

Proiecte de hotărâre inițiate: 1 
Interpelări și întrebări: 29 

Luări de cuvânt: 47 (în 32 de ședințe) 
Voturi exprimate: 2.278 (din care 1.166 finale) 

Moțiuni: 10 
Absențe nemotivate din plen: 0 

Absențe nemotivate din comisii: 0 
 

 

 

Raport de activitate  

Bogdan Ionel Rodeanu – Deputat USR 

Circumscripția nr.18 Galați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate parlamentară 

 Vicelider al grupului parlamentar USR din cadrul Camerei 

Deputaţilor 

 

 Preşedinte al Filialei Judeţene USR Galaţi 

 

 Comisia comună pentru integrare europeană dintre 

Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova – 

Preşedinte 



 

 

 Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare 

pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul 

semestru al anului 2019 – Membru 

 

 Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de 

Protecţie şi Pază în activitatea unor partide politice şi în 

activitatea unor lideri ai acestor partide - Membru 

    

Propuneri legislative 

 

Nr. 

crt 

PL înregistrat la Titlu Stadiu  

Camera 

Deputaților 

  

 

 

 

1. 

 

 

7/01.02.2018 

L457/13.11.2017 

Propunere legislativă 

pentru completarea şi 

modificarea art.18 al 

Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate. 

 

 

pe ordinea de zi 

 

 

 

 

 

 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru 

 

 

 



 

 

2. 

11/01.02.2018 

L464/13.11.2017 

cauză de utilitate 

publică, necesară 

realizării unor obiective 

de interes naţional, 

judeţean şi local. 

 

pe ordinea de zi 

 

 

 

3. 

24/12.02.2018 

L466/13.11.2017 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă 

a întreprinderilor 

publice. 

 

 

 

pe ordinea de zi 

 

 

 

4. 

 

 

25/12.02.2018 

L468/13.11.2017 

 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale. 

 

 

 

pe ordinea de zi 

 

 

5. 

31/19.02.2018 

L377/18.06.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea art.77 din 

Legea nr.1/2011 a 

Educaţiei Naţionale. 

la Senat 

 

 
39/19.02.2018 

L467/13.11.2017 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.100/2016 privind 

pe ordinea de zi 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16437
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20751&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16836
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21496&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16438
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20752&cam=1


 

6. concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii. 

 

 

7. 

40/19.02.2018 

L469/13.11.2017 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

pe ordinea de zi 

 

 

 

 

 

8. 

81/05.03.2018 

L422/06.11.2017 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi 

completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.43/2000 privind 

protecţia patrimoniului 

arheologic şi declararea 

unor situri arheologice 

ca zone de interes 

naţional, pentru 

modificarea art.III din 

Legea nr.258/2006 

pentru modificarea şi 

completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.43/2000 privind 

protecţia patrimoniului 

arheologic şi declararea 

unor situri arheologice 

ca zone de interes 

naţional şi pentru 

modificarea şi 

la comisii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16440
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20754&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16890
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20631&cam=1


 

completarea Legii 

nr.182/2000 privind 

protejarea 

patrimoniului naţional 

mobil. 

 

 

9. 
123/14.03.2018 

L513/04.12.2017 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.104/2011 privind 

calitatea aerului 

înconjurător. 

la comisii 

 

 

 

 

10. 

150/26.03.2018 

L541/11.12.2017 

Propunere legislativă 

privind regimul 

cumulului pensiilor de 

serviciu din sistemul 

public de pensii cu 

unele categorii de 

venituri salariale sau 

asimilate salariilor. 

la comisii 

 

 

11. 

156/26.03.2018 

L174/26.03.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea 

art.42, alin.(4) din Legea 

nr.96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor. 

raport 

depus 

 

12. 

166/28.03.2018 

L540/11.12.2017 

Propunere legislativă 

pentru abrogarea 

pensiilor speciale. 

la comisii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16927
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20802&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16511
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20833&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16959
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21215&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16972
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20829&cam=1


 

 

 

 

13. 

187/10.04.2018 

L610/02.10.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

audiovizualului 

nr.504/2002 cu 

modificările şi 

completările ulterioare. 

respinsă 

definitive de 

majoritatea    

PSD-ALDE 

 

 

 

14. 

196/10.04.2018 

L68/05.02.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

nr. 33/2007 privind 

organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul 

European. 

pe ordinea de zi 

 

 

15. 

197/10.04.2018 

L69/05.02.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

nr. 370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui 

României. 

pe ordinea de zi 

 

 

 

 

16. 

198/10.04.2018 

L70/05.02.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru 

organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente. 

pe ordinea de zi 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16990
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21701&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16994
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20922&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16995
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20923&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16996
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20925&cam=1


 

 

 

17. 
205/16.04.2018 

L61/05.02.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor 

publici. 

pe ordinea de zi 

 

 

 

18. 

213/16.04.2018 

L102/05.02.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi 

stimularea ocupării 

forţei de muncă. 

la comisii 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

222/18.04.2018 

L71/05.02.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor 

publice locale, pentru 

modificarea Legii 

administraţiei publice 

locale nr.215/2001, 

precum şi pentru 

modificarea şi 

completarea Legii 

nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali. 

pe ordinea de zi 

 256/01.09.2017 Propunere legislativă respinsă 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17009
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20911&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17013
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20995&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17021
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20926&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16418


 

 

20. 

L106/12.02.2018 pentru modificarea Legii 

nr.47/1992 privind 

organizarea şi 

funcţionarea Curţii 

Constituţionale. 

definitiv de 

majoritatea    

PSD-ALDE 

 

 

21. 
276/02.05.2018 

L114/12.02.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

art.234 din Legea 

nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 

sănătăţii. 

pe ordinea de zi 

 

 

 

 

 

22. 

282/13.09.2017 

L365/12.09.2017 

Propunere legislativă 

pentru abrogarea 

articolelor 49 şi 50 din 

legea nr.96/2006 

privind Statutul 

deputaţilor şi al 

senatorilor şi pentru 

abrogarea Legii 

nr.357/2015 pentru 

completarea Legii 

nr.96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor. 

la comisii 

 

23. 
310/09.05.2018 

L199/10.04.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

societăţilor nr. 31/1990. 

la comisii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21142&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16705
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20998&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16321
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20537&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21082&cam=1


 

 

 

 

24. 

329/22.05.2018 

L214/10.04.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

art.5 alin.(1) din Legea 

nr.544/2001 privind 

liberul acces la 

informaţiile de interes 

public. 

pe ordinea de zi 

 

 

 

25. 

330/22.05.2018 

L235/16.04.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

art.180 din Legea 

nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 

sănătăţii. 

la comisii 

 

 

26. 
343/29.05.2018 

L96/05.02.2018 

Propunere legislativă 

privind înfiinţarea şi 

funcţionarea 

Depozitului Electronic 

Naţional al Lucrărilor 

Ştiinţifice. 

pe ordinea de zi 

 

 

 

 

27. 

345/29.05.2018 

L253/23.04.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.97/2005 

privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale 

cetăţenilor români, 

republicată. 

pe ordinea de zi 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16795
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21131&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16826
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21166&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17139
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20981&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16832
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21169&cam=1


 

 

 

 

28. 

357/04.06.2018 

L227/16.04.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

familie. 

la comisii 

 

 

29. 

359/17.10.2017 

L146/29.05.2017 

Proiect de Lege pentru 

stabilirea conţinutului 

de acizi graşi trans în 

produsele alimentare 

destinate consumului 

uman. 

la comisii 

 

30. 
362/17.10.2017 

L195/26.06.2017 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii 

publice. 

la comisii 

 

 

 

31. 

367/06.06.2018 

L255/23.04.2018 

Propunere legislativă 

privind autorizaţia 

sanitară de funcţionare 

pentru cabinetele 

mobile de medicină 

dentară. 

pe ordinea de zi 

 

 

387/20.06.2018 

L707/03.12.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

nr.351/2001 privind 

la Senat 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17155
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21140&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16545
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20413&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16273
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20465&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17161
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21179&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17197
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21877&cam=1


 

 

 

 

32. 

aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului 

naţional Secţiunea a IV-

a - Reţeaua de localităţi 

şi a Legii administraţiei 

publice locale 

nr.215/2001. 

 

 

33. 

414/03.09.2018 

BP690/14.12.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea articolului 

33 din Legea Educaţiei 

Naţionale 1/2011. 

la Senat 

 

 

34. 

424/06.11.2017 

L93/02.05.2017 

Proiect de Lege pentru 

completarea Legii 

nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva 

incendiilor. 

Lege 28/2018 

35. 440/06.11.2017 

L267/04.09.2017 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

societăţilor 31/1990. 

pe ordinea de zi 

 

 

36. 
446/03.09.2018 

L366/11.06.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul 

Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare. 

pe ordinea de zi 

 450/11.09.2018 Propunere legislativă 

pentru completarea 

                  

respinsă 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17226
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21912&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16191
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20342&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=28&an=2018
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16629
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20488&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17261
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21313&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17289


 

 

 

37. 

L656/12.11.2018 Legii 215 din 23 aprilie 

2001 privind 

administraţia publică 

locală. 

definitive de 

majoritatea    

PSD-ALDE 

 

 

 

 

 

38. 

 

454/13.11.2017 

L125/15.05.2017 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi 

completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului 

nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile 

publice. 

 

retrimisa 

la comisii 

 

 

 

 

39. 
464/11.09.2018 

L251/23.04.2018 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.35 

alin.(2) din Legea 

nr.165/2013 privind 

măsurile pentru 

finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau 

prin echivalent, a 

imobilelor preluate în 

mod abuziv în perioada 

regimului comunist în 

România. 

 

                                           

 

 

 

la comisii 

 

40. 

489/26.09.2018 

L310/22.05.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

la comisii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21349&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16217
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20390&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21158&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17326
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21231&cam=1


 

adopţiei nr.273/2004. 

 

 

41. 

503/29.11.2017 

L184/03.04.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

educaţiei naţionale 

nr.1/2011. 

la Senat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

509/08.10.2018 

L345/04.06.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.288/2015 privind 

votul prin 

corespondenţă, precum 

şi modificarea şi 

completarea Legii 

nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru 

organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru 

organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii 

pe ordinea de zi 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16702
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21290&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17347
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21278&cam=1


 

Electorale Permanente, 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui 

României. 

 

43. 522/10.10.2018 

L363/11.06.2018 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi 

completarea Legii 

bibliotecilor 

nr.334/2002 

la comisii 

 

 

 

44. 

527/10.10.2018 

L364/11.06.2018 

Propunere legislativă 

privind stimularea 

achiziţionării de cărţi şi 

cărţi în format 

electronic, necesare 

pentru elevi, în 

învăţământul 

preuniversitar. 

raport 

depus 

 

 

 

 

45. 

528/10.10.2018 

L365/11.06.2018 

Propunere legislativă 

privind stimularea 

achiziţionării de cărţi 

sau cărţi în format 

electronic, necesare 

îmbunătăţirii calităţii 

activităţii didactice, în 

învăţământul 

preuniversitar. 

raport 

depus 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17361
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21310&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17365
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21311&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17366
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21312&cam=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 529/04.12.2017 

L341/04.09.2017 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.40/2013 

pentru finanţarea 

Institutului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Microbiologie şi 

imunologie 

"Cantacuzino" în 

vederea realizării 

Planului naţional de 

intervenţie pentru 

prevenirea îmbolnăvirii 

în masă a populaţiei, 

generate de epidemii şi 

pandemii şi 

încredinţarea prestării 

unor servicii de interes 

economic general 

instituţiilor aflate în 

coordonarea sau sub 

autoritatea Ministerului 

Sănătăţii. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe ordinea de zi 

 

 

47. 

529/10.10.2018 

L368/11.06.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului 

nr.196/2005 privind 

pe ordinea de zi 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16380
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20611&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17367
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21315&cam=1


 

Fondul pentru mediu. 

 

 

48. 

529/10.10.2018 

L368/11.06.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului 

nr.196/2005 privind 

Fondul pentru mediu. 

pe ordinea de zi 

 

49. 
530/10.10.2018 

L369/11.06.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

nr.114/1996 privind 

locuinţele. 

raport 

depus 

 

 

50. 

531/10.10.2018 

L370/11.06.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Legii serviciului de 

salubrizare a 

localităţilor 

nr.101/2006. 

pe ordinea de zi 

 

 

51. 

547/07.12.2017 

L332/04.09.2017 

Proiect de Lege pentru 

completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor. 

Lege 154/2018 

 

 

 

52. 

552/17.10.2018 

L298/14.05.2018 

Proiect de Lege privind 

Registrul naţional 

automatizat cu privire la 

persoanele care au 

comis infracţiuni 

sexuale, de exploatare a 

la comisii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17367
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21315&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17368
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21316&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17369
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21317&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16365
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20594&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=154&an=2018
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17392
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21222&cam=1


 

unor persoane sau 

asupra minorilor. 

 

 

53. 

565/07.12.2017 

L348/04.09.2017 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.4 

alin.(2) lit.a) din Legea 

nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

pe ordinea de zi 

 

 

54. 

578/12.12.2017 

L193/10.04.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

educaţiei naţionale 

nr.1/2011. 

la Senat 

 

 

55. 
592/18.12.2017 

L423/06.11.2017 

Propunere legislativă 

pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului 

validat de piaţă şi 

stimularea creării de noi 

locuri de muncă. 

pe ordinea de zi 

 

 

56. 

631/24.10.2018 

L517/04.09.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii 

publice. 

la comisii 

 

 637/29.10.2018  

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative în domeniul 

la comisii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16730
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20618&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16756
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21319&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16775
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20632&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17144
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21446&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17468


 

57. justiţiei. 

 

58. 
648/29.10.2018 

L540/04.09.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 

pe ordinea de zi 

 

 

 

59. 

652/31.10.2018 

BP435/05.09.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.189 din 9 decembrie 

1999 privind exercitarea 

iniţiativei legislative de 

către cetăţeni. 

pe ordinea de zi 

 

60. 

664/31.10.2018 

L539/04.09.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi 

stimularea ocupării 

forţei de muncă. 

la comisii 

 

61. L717/10.12.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. 

la comisii 

 

 719/26.11.2018  

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.218 din 2002, privind 

aviz/ 

punct de vedere 

solicitat 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17474
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21490&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17221
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21631&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17484
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21489&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21706&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17550


 

 

62. 

organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei 

Române. 

 

 

63. 

730/28.11.2018 

L546/04.09.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

nr.207/2015 privind 

Codul de procedură 

fiscal.. 

la comisii 

 

 

64. 

747/12.12.2018 

L665/12.11.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea articolului 

64 din Legea 

nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. 

la comisii 

 

 

65. 

BP265/19.06.2017 

L348/04.09.2017 

Propunere legislativă 

pentru modificarea art.4 

alin.(2) lit.a) din Legea 

nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

la Senat 

 

66. 
BP377/20.09.2017 

L513/04.12.2017 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.104/2011 privind 

calitatea aerului 

înconjurător. 

la Senat 

 

 

BP744/16.10.2018 

BP545/18.10.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Legii nr.95/2006 privind 

la Senat 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17559
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21514&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17225
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21634&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16389
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20618&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16488
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20802&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17383
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21754&cam=1


 

67. reforma în domeniul 

sănătăţii. 

 

 

 

 

68. 

BP870/31.10.2018 

BP592/06.11.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

art.32 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.114/2011 

privind atribuirea 

anumitor contracte de 

achiziţii publice în 

domeniile apărării şi 

securităţii. 

la Senat 

 

 

69. 
BP224/30.05.2017  

Propunere legislativă 

privind modificarea şi 

completarea 

Regulamentului 

Camerei Deputaţilor. 

la comisii 

 

 

70. 
BP422/11.10.2017  

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea 

Regulamentului 

Camerei Deputaţilor. 

raport 

depus 

 

71. 
BP666/27.09.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea 

Regulamentului 

Camerei Deputaţilor. 

la comisii 

 BP535/12.10.2018 Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 
înregistrată 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17490
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21805&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16351
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16522
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17328
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21743&cam=1


 

 

72. 

completarea Legii 

concediului paternal 

nr.210/1999. 

 

 

 

73. 
BP549/22.10.2018 

Propunere legislativă 

pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.97/2005 

privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale 

cetăţenilor români. 

înregistrată 

 

 

 

 

74. 

BP585/01.11.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea 

art.15 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de 

identitate ale 

cetăţenilor români. 

înregistrată 

 

 

 

75. 
BP631/20.11.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea Legii 

nr.78/2014 privind 

reglementarea 

activităţii de voluntariat 

în România, precum şi a 

Legii nr.176/2018 

privind internshipul. 

înregistrată 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21760&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21800&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21842&cam=1


 

 

76. 
BP640/20.11.2018 

Propunere legislativă 

pentru Programul 

Naţional Prima Lumină. 

înregistrată 

 

 

77. 
BP660/28.11.2018 

Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. 

înregistrată 

 

 

 

 

Amendamente Buget 2018 

 Proiect de lege Titlu/Descriere  Stadiu 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Bugetul 

Ministerului 

Culturii Anexa 

3/27/28 

c.Cheltuieli 

pentru elaborarea 

studiilor de 

prefezabilitate, 

 

Alocarea sumei de 500 mii lei 

pentru realizarea studiului 

istoric şi a etapelor I şi II 

conform HG  907/2016 (nota 

conceptuală, tema de 

proiectare, studiul de 

prefezabilitate /studiul de 

fezabilitate sau documentaţia 

de avizare a lucrărilor de 

intervenţii) a Proiectului de 

 

 

 

Propunere 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21845&cam=1
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21881&cam=1


 

fezabilitate şi alte 

studii 

punere în valoare a sitului 

arheologic „Cavoul Roman”. 

 

 

 

2. 

 

 

Legea bugetului de 

stat pe anul 2018, 

Anexa 3/17/27 

Ministerul Justiției 

 

Suplimentarea programului 

„Consolidarea ANABI ca 

premisă pentru eficientizarea 

sistemului național de 

recuperare a creanțelor 

provenite din infracțiuni” cu 

suma de 20.000 mii lei.   

 

 

 

Propunere 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 

 

 

 

 

 

3. 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01- 

Transporturi, 

Subcapitol 03- 

Transport rutier, 

Paragraf 01- 

Drumuri și poduri

  

 

Alocarea sumei de 500 mii lei 

pentru realizarea etapelor I si 

II conform HG 907/2016 (nota 

conceptuală, temă de 

proiectare, studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau documentaţia 

de avizare a lucrărilor de 

intervenţii) a obiectivului de 

investiţii ce vizează 

construirea drumului expres 

Bacău –Focșani – Brăila – 

 

 

 

Propunere 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 



 

Galați –Giurgiulești. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01- 

Transporturi, 

Subcapitol 03- 

Transport rutier, 

Paragraf 01- 

Drumuri și poduri 

 

Alocarea sumei de 600 mii lei 

pentru realizarea etapelor I si 

II conform HG 907/2016 (nota 

conceptuală, temă de 

proiectare, studiul de 

prefezabilitate / studiul de 

fezabilitate sau documentaţia 

de avizare a lucrărilor de 

intervenţii) a obiectivului de 

investiţii ce vizează 

construirea sectorului de drum 

Focșani –Brăila – Giurgiulești a 

drumului expres Bacău – 

Focșani – Brăila – Galați – 

Giurgiulești. 

 

 

 

 

Propunere 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 

 

 

 

 

5. 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01- 

Transporturi, 

Subcapitol 03- 

Transport rutier, 

 

Alocarea sumei de 600 mii lei 

pentru realizarea etapelor I si 

II conform HG 907/2016 (nota 

conceptuală, temă de 

proiectare, studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

 

 

 

Propunere 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 



 

Paragraf 01- 

Drumuri și poduri 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) a 

obiectivului de investitii ce 

vizeaza construirea drumului 

expres Găești – Ploiești – 

Buzău – Brăila. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-

Transporturi, 

Subcapitol 03-

Transport rutier, 

Paragraf 01-

Drumuri și poduri 

 

Alocarea sumei de 400 mii lei 

pentru realizarea etapelor I si 

II conform HG 907/2016 (nota 

conceptuală, temă de 

proiectare, studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau documentaţia 

de avizare a lucrărilor de 

intervenţii ) a obiectivului de 

investiţii ce vizează 

construirea sectorului de drum 

Buzău – Brăila a drumului 

expres Găești – Ploiești – 

Buzău – Brăila. 

 

 

 

 

Propunere 

de 

finanțare  

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 

 

Amendamente Buget 2017 

 Proiect de lege                                       Titlu/Descriere                                 Stadiu 



 

 

 

 

 

1. 

 

Bugetul 

Ministerului 

Culturii 

Anexa 3/27/28 

c. Cheltuieli 

pentru 

elaborarea 

studiilor de 

prefezabilitate, 

fezabilitate şi 

alte studii 

 

Alocarea sumei de 150 mii lei 

pentru realizarea studiului 

istoric și a etapelor I și II 

conform HG 907/2016 (nota 

conceptuală, tema de 

proiectare, studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau documentaţia de 

avizare a lucrărilor de 

intervenţii) a obiectivului de 

investiții ce vizează restaurarea 

imobilului monument istoric GL-

II-m-B-21101 în clădire 

funcțională cu destinația: 

Institutul de Studii Culturale al 

“Dunării de Jos” 

 

 

 

 

 

Propunere 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 

 

 

 

2. 

 

Bugetul 

Ministerului 

Justiţiei  

Anexa 3/17/28 

c.Cheltuieli 

pentru 

elaborarea 

studiilor de 

 

Alocarea sumei de 700 mii lei 

pentru finalizarea etapei II şi 

realizarea etapelor III si IV 

conform HG 907/2016 (studiu de 

fezabilitate, proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor, 

proiectul tehnic de execuţie, 

pentru investitie “Penitenciar 

1000 locuri Berceni”, obiectiv al 

 

 

 

Propunere 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 



 

prefezabilitate, 

fezabilitate şi 

alte studii 

cărui studiu de prefezabilitate a 

fost avizat pozitiv. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Legea 

Bugetului de 

Stat pe anul 

2017 

Anexa 3/24/02 

Capitolul 

84.01-

Transporturi, 

Subcapitol 03-

Transport 

rutier, 

Paragraf 01-

Drumuri și 

poduri 

 

 

 

Alocarea sumei de 200 mii lei 

pentru realizarea etapelor I si II 

conform HG 907/2016 (nota 

conceptuală, temă de 

proiectare, studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau documentaţia de 

avizare a lucrărilor de 

intervenţii) a obiectivului de 

investitii ce vizeaza construirea 

unui drum expres Galați - Brăila 

– Slobozia -  autostrada A2 

 

 

 

 

 

 

 

Propunere 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Anexa 3/17/28 

c. 

 

 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 

pentru realizarea etapelor I și II 

conform HG  907/2016 (nota 

conceptuală, temă de 

 

 

 

Propunere de 

finanțare 



 

 

 

 

Cheltuieli 

pentru 

elaborarea 

studiilor de 

prefezabilitate, 

fezabilitate și 

alte studii 

 

proiectare, studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau documentaţia de 

avizare a lucrărilor de 

intervenţii) a două obiective de 

investiţii ce vizează crearea a 

două penitenciare, construcţii 

noi sau transformarea/ 

reabilitarea unor obiective 

existente (care au o alta 

destinaţie în prezent), cu o 

capacitate de aprox. 1500 de 

locuri fiecare. 

 

respinsă de 

majoritatea 

PSD/ALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Interpelări și întrebări 

 

 

Data 

 

 

Destinatar 

 

 

Titlu 

 

 

Efecte vizate  

 

 

 

 

12.12.2018 

Ministerul Economiei 

În atenţia: domnului 

Niculae Bădălău - 

Ministru 

Confirmarea 

îndeplinirii 

clauzelor din 

contractul de 

privatizare al 

Combinatului 

Siderurgic 

Galați 

 

În curs de 

rezolvare 

 

 

21.11.2018  

Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

În atenţia: doamnei 

Ecaterina Andronescu 

- Ministru 

Furnizarea de 

date despre 

învăţământul 

liceal şi 

superior de 

stat 

 

 

În curs de 

rezolvare 

  Situația 

procedurilor de 

 



 

 

 

 

06.11.2018 

 

Ministerul 

Transporturilor 

In atentia: domnului 

Lucian Şova - Ministru 

achiziție pentru 

efectuarea 

primelor studii 

ale drumurilor 

exprese 

Focșani-Brăila-

Galați-

Giurgiulești și 

Brăila-Buzău 

 

 

În curs de 

rezolvare 

 

 

 

 

16.10.2018 

Ministerul Fondurilor 

Europene 

În atenția: doamnei 

Rovana Plumb – 

Ministru 

Solicitarea de 

date despre 

Programul 

Operațional 

Capital Uman, 

Axa Prioritară 6 

– Educație și 

competențe 

 

 

În curs de 

rezolvare 

 

 

16.10.2018 

 

Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale 

În atenția: doamnei 

Lia Olguța Vasilescu – 

Ministru 

 

Solicitarea de 

date statistice 

despre șomaj și 

rata sărăciei  

 

În curs de 

rezolvare 



 

 

 

 

 

 

 

16.10.2018 

 

 

 

 

Ministerul Economiei 

În atenția: domnului 

Dănuț Andrușcă – 

Ministru 

 

Confirmarea 

îndeplinirii 

clauzelor din 

contractul de 

privatizare al 

Combinatului 

Siderurgic 

Galați și poziția 

Ministerului 

Economiei față 

de anunțul 

privind 

probabila 

vânzare a 

acestuia.  

 

 

 

 

În curs de 

rezolvare 

 

 

 

03.10.2018  

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne  

În atenția: doamnei 

Carmen Daniela Dan – 

Ministru  

 

 

Solicitare de 

date statistice 

despre 

tranzitul 

frontierei de 

stat 

 

Datele solicitate 

au fost furnizate.  



 

 

 

 

03.10.2018 

 

Ministerul 

Transporturilor 

În atenția: domnului 

Lucian Șova – Ministru  

 

Solicitare de 

date statistice 

despre traficul 

de mărfuri pe 

Dunărea 

Maritimă 

 

Datele solicitate 

au fost furnizate  

 

 

03.10.2018  

Ministerul 

Transporturilor  

În atenția: domnului 

Lucian Șova – Ministru  

Solicitare de 

date statistice 

despre traficul 

de mărfuri pe 

calea ferată  

 

Datele statistice 

cerute au fost 

furnizate 

 

 

 

03.10.2018  

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne  

În atenția: doamnei 

Carmen Daniela Dan – 

Ministru  

 

 

Solicitare de 

date statistice 

despre 

certificatele de 

naștere emise  

 

 

Au fost furnizate 

datele statistice 

existente la 

nivelul Direcției 

pentru Evidența 

Persoanelor și 

Administarea 

Bazelor de Date.  



 

 

 

 

 

 

30.05.2018 

 

 

 

 

Viorica Dăncilă 

Prim Ministrul 

României 

 

Confirmarea 

îndeplinirii 

clauzelor din 

contractul de 

privatizare al 

Combinatului 

Siderurgic 

Galați 

 

Monitorizarea 

postprivatizare 

nu a fost 

încheiată, 

contractul fiind 

în derulare până 

la confirmarea 

îndeplinirii 

tuturor 

obligațiilor 

asumate de 

cumpărător  

 

 

 

30.05.2018 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

În atenția: doamnei 

Carmen Daniela 

Dan – Ministru 

 

 

 

 

 

Modificări 

propuse în 

cazul 

compensației 

pentru chirie 

aplicabilă 

polițiștilor 

 

 

Problematica în 

discuție se află în 

atenția 

structurilor de 

specialitate ale 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne  

 

 

    



 

 

 

17.04.2018 

 

 

Viorica Dăncilă 

Prim-Ministrul 

României 

 

 

 

Solicitarea 

desecretizării 

contractului de 

privatizare al 

Combinatului 

Siderurgic 

Galați  

 

În curs de 

rezolvare 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

În atenția: doamnei 

Carmen Daniela 

Dan – Ministru 

 

 

 

 

 

 

 

Modificări 

propuse în 

cazul 

compensației 

pentru chirie 

aplicabilă 

polițiștilor 

 

“Propunerea 

rămâne în 

atenția instituției 

noastre, urmând 

a fi analizată și, 

după caz, 

valorificată cu 

ocazia elaborării 

proiectului 

actului 

normative de 

modificare a 

Legii nr. 

360/2002 sau a 

actului 

normative 

subsecvent care 

reglementează 



 

domeniul de 

referință.” 

 

 

 

 

24.11.2017 

 

 

 

Poliţia de 

Frontieră 

Română, 

Bucureşti 

 

Date statistice 

referitoare la 

numărul 

autoturismelor, 

camioanelor şi 

autocarelor 

care 

tranzitează 

frontiera de 

stat cu 

Republica 

Moldova 

 

 

 

 

Susținerea 

bugetării 

drumurilor 

expres 

 

 

22.11.2017 

 

 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

Galaţi 

 

Întrebări de 

ordin statistic 

despre 

funcţionarea 

pieţei muncii în 

municipiul 

Galaţi 

 

 

 

 

Rezolvat  

 

 

 

 

Sesizarea 

situaţiei 

domnului 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenția Națională de 

Integritate 

Florea Gică, 

candidat 

pentru funcţia 

de primar al 

comunei Matca 

din partea PSD 

şi ales consilier 

local în anul 

2016 şi 

preşedinte al 

organizaţiei 

locale PSD 

Matca. 

Persoana în 

cauză nu 

declară un 

mare număr de 

contracte cu 

bani publici 

încheiate în 

anul 2015, pe 

perioada în 

carea a fost 

administrator 

al SC DAVIDE 

CONSTRUCT 

SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îndepărtarea din 

funcțiile publice 

a persoanelor cu 

probleme de 

integritate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Județeană 

de Pensii Galați 

 

 

Furnizarea 

unor informaţii 

de 

ordin statistic 

referitoare la 

numărul de 

pensionari cu 

domiciliul în 

municipiul 

Galaţi, defalcat 

femei/ 

bărbaţi,nivele 

de pensii pe 

grupe de venit, 

numărul 

pensionarilor 

cu 

domiciul după 

mediul de 

rezidenţă 

(urban mare, 

urban mic şi 

rural). 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea 

situației reale/ 

Analiză finalizată 

 

 

 

 

 

 

Solicitarea de 

 

 



 

 

31.07.2017 

 

 

 

 

 

Casa Județeană 

de Pensii Galați 

 

explicaţii 

privind 

numărul de 

angajaţi, 

numărul 

de asiguraţi şi 

salariul mediu 

brut pe judeţe, 

aferent lunii 

ianuarie, 

conform 

declaraţiilor   

D112. Lămuriri 

pentru faptul 

că numărul de 

asiguraţi scade 

la 94.677 în 

decembrie 

pentru ca 

ulterior să 

crească fără 

explicaţii la 

120.751 în 

februarie. 

 

 

 

 

 

 

În curs de 

rezolvare 

 

 

Ministerul 

Dezvoltării 

Studiu referitor 

la lista 

proiectelorși a 

Determinarea 

diferenţelor  

dintre solicitările 



 

 

 

 

31.07.2017 

Regionale, 

Administrației 

Publice și 

Fondurilor Europene 

valorii lor 

estimate 

pentru care 

municipiul 

Galaţi a 

solicitat 

finanțare prin 

PNDL II 

cetăţenilor faţă  

de autorităţile 

locale şi ale 

autorităţilor  

locale faţă de cele 

centrale 

 

 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

 

 

 

Ministerul 

Energiei: 

În atenția domnului 

Toma-Florin Petru-

Ministru 

Studiu referitor 

la consumul 

casnic de 

energie 

electrică 

înregistrat 

lunar, în 

municipiul 

București și în 

fiecare din 

județe, cu 

defalcare 

urban/ rural, 

din perioada 

ianuarie 2015 – 

iulie 2017. 

 

 

 

Răspunsul primit 

a demonstrat ca 

Ministerul 

Energiei nu 

deţine şi nici nu 

ştie cine deţine 

aceste date. 

Solicitarea a fost 

redirecţionată. 

 

 

 

 

 

Studiu privind 

 

 



 

 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

 

Ministerul 

Sănătății: 

În atenția: domnului 

Florian Bodog -

Ministru 

 

centralizarea 

datelor 

referitoare la 

numărul 

avorturilor și 

alte date 

statistice 

despre situația 

femeilor care 

au 

suferit avorturi 

efectuate în 

cabinetele/ 

clinicile 

medicale 

private 

 

 

În curs de 

rezolvare, deşi 

termenele de 

răspuns sunt 

depăşite 

 

 

 

31.07.2017 

 

 

 

Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale În 

atenția: doamnei 

Lia Olguța Vasilescu-

Ministru 

 

Studiu referitor 

la efectele 

modificărilor 

aduse legii 76/ 

2002, 

modificări 

prevăzute în 

OUG 

6/18.01.2017 

 

 

Determinarea 

impactului real al 

măsurilor luate 

de guvernul PSD-

ALDE. S-a 

dovedit a fi mult 

sub necesar. 



 

ART VII. 

 

 

 

 

31.07.2017 

 

 

 

 

Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale În 

atenția: doamnei 

Lia Olguța Vasilescu-

Ministru 

 

 

 

Studiu referitor 

la efectele 

modificărilor 

aduse legii 76/ 

2002, 

modificări 

prevăzute în 

OUG 60/ 2016 

ART I 

 

 

 

 

Determinarea 

capacităţii 

guvernului PSD-

ALDE de a aplica 

prevederi legale 

aflate în vigoare. 

S-a dovedit că nu 

e capabil. 

 

 

31.07.2017 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne În atenția: 

doamnei 

Carmen Daniela 

Dan- Ministru 

 

 

Evaluarea 

capacității sau/ 

și interesului 

de întemeiere 

a familiei. 

 

Determinarea 

situației reale, 

care s-a dovedit 

a fi în curs de 

înrăutăţire. 

 

 

 

 

 

Situaţie a 

numărului 

 

Fundamentarea 

și centralizarea 



 

 

 

31.05.2017 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Naţionale în atenţia: 

domnului Pavel 

Năstase - Ministru 

locurilor cu 

bursă şi cu 

scutire de taxe 

şcolare oferite 

de statul 

român tinerilor 

de origine 

română, 

pentru a urma 

studiile în 

România. 

 

datelor privind 

admiterea și 

numărul de 

locuri alocate 

pentru tinerii de 

origine română 

în învățământul 

liceal și superior 

din România 

 

 

 

 

30.05.2017 

 

 

Ministerul Sănătăţii 

în atenţia: domnului 

Florian Dorel 

Bodog – Ministru 

 

 

 

Gestionarea 

potenţialelor 

infestări ale 

spaţiului verde 

cu populaţii de 

căpuşe exofile. 

 

 

Impunerea unei 

proceduri 

coerente de 

colaborare între 

autoritățile 

sanitare și cele 

ale adminstrației 

publice locale. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Situaţia cu 

impact negativ 

generată de 

condiţiile 

climatice 

nefavorabile, 

 

Obținerea de 

resurse 

suplimentare 

pentru (nave 



 

 

12.04.2017 

 

Transporturilor în 

atenţia: domnului 

Alexandru-Răzvan Cuc 

- Ministru 

care au condus 

şi pot conduce 

în continuare la 

blocarea 

şenalului 

navigabil pe 

Dunăre. 

multifuncționale) 

pentru spargerea 

podurilor de 

gheață. 

 

 

 

 

10.04.2017 

 

 

 

Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale în 

atenţia: doamnei 

Lia Olguţa Vasilescu - 

Ministru 

 

 

Informaţii 

necesare 

pentru 

configurarea 

situaţiei 

persoanelor 

şomere la 

nivelul jud. 

Galaţi. 

 

 

Identificarea 

cauzelor care 

duc la numărul 

mult prea mare 

de persoane 

aflate în șomajul 

de lungă durată 

în județul Galați. 

 

 

 

 

 

 

13.03.2017 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Transporturilor 

 

 

Stadiul 

operaţional, 

tehnic şi 

funcţional al 

Terminalului, 

plutitor 

 

 

 

 

 

Urgentarea 

punerii în 

funcțiune a 



 

 

Luări de cuvânt în plen 

Data  Titlu  

18.12.2018 În cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor, în contextul 

Aprobării modificării ordinii de zi. 

26.11.2018 În cadrul Şedinţei Camerei Deputaţilor din 26 

noiembrie 2018, în contextul Dezbaterilor pentru 

adoptarea proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 53/ 2003 – Codul Muncii ( PL-x 

148/2018). ( retrimis comisiei ). 

21.11.2018 În cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor din 21 

noiembrie 2018, în contextul Votului final pentru 

Iniţiativa legislativă pentru modificarea Legii nr. 

351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 

a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a – Reţeaua de 

localităţi (PL-x 387/2018 ). (adoptată ). 

20.11.2018 În cadrul Şedinţei Camerei Deputaţilor din 21 

noiembrie 2018, în contextul Dezbaterii Iniţiativei 

legislative pentru modificarea Legii nr. 351/2001 

în atenţia: domnului 

Alexandru-Răzvan Cuc 

- Ministru 

 

multifuncţional 

de pasageri 

aflat în 

patrimoniului 

APDM Galaţi. 

 

Terminalului 

plutitor 

multifuncțional 

pentru pasageri. 

 



 

privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional Secţiunea a IV-a – Reţeaua de 

localităţi (PL-x 387/2018 ).  

10.07.2018 În cadrul Ședinței Camerei Deputatilor din 10 iulie 

2018 (sesiune extraordinara) în contextul Dezbaterii 

Proiectului de Lege pentru completarea Legii 

serviciului public de alimentare cu energie termică 

nr. 325/2006 (PL-x 567/2008). 

28.03.2018 În cadrul Ședinței comune a Camerei Deputaților și 

Senatului din 28 martie 2018 în contextul Numirii 

președintelui Consiliului de administrație al 

Societății Române de Televiziune. 

19.03.2018 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 19 martie 

2018 în contextul Dezbaterii Propunerii legislative 

pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 

448/2017). 

21.02.2018 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 21 

februarie 2018 în contextul Dezbaterii Proiectului de 

Lege pentru ratificarea Memorandumului de 

Înțelegere între Guvernul României și Guvernul 

Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a 

sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 

septembrie 2017(PL-x 3/2018). 

 

În contextul Dezbaterii Proiectului de Lege pentru 

realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect" 

aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator 



 

Multiplu de Rachete cu bătaie mare" (PL-x 42/2018). 

(rămas pentru votul final) 

 

20.02.2018 În cadrul Ședinței comune a Camerei Deputaților si 

Senatului din 20 februarie 2018 în contextul 

Dezbaterii și adoptării Proiectului de hotărâre 

privind constituirea Comisiei parlamentare de 

anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru 

verificarea activității Directorului Serviciului de 

Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvian, și 

a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat 

instituția în activități care exceed cadrul legal de 

funcționare. 

13.02.2018 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 13 

februarie 2018, în contextul Dezbaterii Proiectului de 

Lege privind construirea unui monument 

comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat 

viaţa pentru România în Primul Război Mondial (PL-

x 603/2017).  

06.02.2018 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 6 februarie 

2018, în contextul Dezbaterii Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, 

în timp de pace, ale personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională (PL-x 474/2017). 

În contextul Dezbaterii Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind 



 

derularea în România a proiectelor finanţate prin 

Programul NATO de Investiţii în Securitate (PL-x 

475/2017). 

05.02.2018 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 5 februarie 

2018, în contextul Dezbaterii Proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din 

Legea poliţiei locale nr.155/2010 (PL-x 467/2017).  

21.12.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 21 

decembrie 2017, în contextul Dezbaterii Proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în 

activitate din Ministerul Apărării Naţionale în 

instituţii de învăţământ superior militar din 

străinătate (PL-x 355/2017).  

20.12.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 20 

decembrie 2017, în contextul Dezbaterii Proiectului 

de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri (PL-x 403/2017).  

20.12.2017 În cadrul Ședinței comune a Camerei Deputaților si 

Senatului din 20 decembrie 2017, în contextul 

Continuării dezbaterilor asupra Proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2018. (L521/2017) 

11.12.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 11 

decembrie 2017, în contextul Dezbaterii Propunerii 



 

legislative privind Statutul cadrelor de informaţii (Pl-

x 237/2017). 

07.11.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 7 

noiembrie 2017, în contextul Dezbaterii Proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2017 pentru modificarea Legii nr.329/2003 

privind exercitarea profesiei de detectiv particular 

(PL-x 320/2017). 

24.10.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 24 

octombrie 2017, în contextul Dezbaterii Propunerii 

legislative privind Garda Civilă şi realizarea 

serviciului militar pe bază de voluntariat (Pl-x 

253/2017).  

 

În contextul Dezbaterii Proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de securitate între Guvernul 

României şi Guvernul Marelui Ducat al 

Luxemburgului privind protecţia reciprocă a 

informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 

mai 2017 (PL-x 305/2017). 

25.09.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 25 

septembrie 2017, în contextul Dezbaterii Proiectului 

de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 

cooperarea în domeniul transporturilor militare, 

semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 (PL-x 

269/2017). 



 

19.09.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 19 

septembrie 2017, în contextul Dezbaterii Proiectului 

de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - 

Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă 

din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti (PL-x 

231/2016).  

18.09.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 18 

septembrie 2017, în contextul Dezbaterii Proiectului 

de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Serbia privind 

protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 

schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017 

(PL-x 252/2017).  

27.06.2017 În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 27 iunie 

2017, în contextul Dezbaterii Proiectului de Lege 

pentru ratificarea Protocolului de Amendare, 

semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul 

militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012 (PL-x 

217/2017). 

 

În contextul Dezbaterii Proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia 

reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 

Bucureşti, la 4 august 2016 (PL-x 224/2017).   



 

 

În contextul Dezbaterii Proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Federale Germania privind 

protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 

semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2016 (PL-x 

229/2017).   

 

În contextul Dezbaterii Propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 

noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române (Pl-x 176/2017). 

 

 

12.06.2017 

În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 12 iunie 

2017, în contextul Reexaminării, la cererea 

Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării (PL-x 

320/2016/2017). 

 

30.05.2017 

În cadrul Ședinței Camerei Deputaților din 30 mai 

2017, în contextul Dezbaterii Proiectului de Lege 

pentru completarea unor acte normative din 

domeniul apărării (PL-x 189/2017). 

 

 Activități parlamentare şi din Comisii. 



 

 

Dată/Subiect 

 

Link articol  

26 noiembrie 2018 

Întâlnire cu domnul Ángel 

Losada, Reprezentant 

Special al Uniunii 

Europene pentru Sahel și 

întâlnirea președinților de 

comisii parlamentare 

române cu domnul 

Antonio Tajani, 

preşedintele 

Parlamentului European 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/intalnirea-

cu-domnul-angel-losada-reprezentant-

special-al-uniunii-europene-pentru-

sahel-si-intalnirea-presedintilor-de-

comisii-parlamentare-romane-cu-

domnul-antonio-tajani-presedintele-

parlamentului/ 

 

22 octombrie 2018 

 

Întâlnire cu omologii 

parlamentari moldoveni în 

calitate de președinte al 

Comsiei pentru Integrare 

Europeană dintre 

Parlamentul României și 

Parlamentului Republicii 

Moldova 

 

 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/dialogul-

politic-in-si-cu-republica-moldova-

trebuie-sa-continue/ 

https://bogdanrodeanu.ro/intalnirea-cu-domnul-angel-losada-reprezentant-special-al-uniunii-europene-pentru-sahel-si-intalnirea-presedintilor-de-comisii-parlamentare-romane-cu-domnul-antonio-tajani-presedintele-parlamentului/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnirea-cu-domnul-angel-losada-reprezentant-special-al-uniunii-europene-pentru-sahel-si-intalnirea-presedintilor-de-comisii-parlamentare-romane-cu-domnul-antonio-tajani-presedintele-parlamentului/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnirea-cu-domnul-angel-losada-reprezentant-special-al-uniunii-europene-pentru-sahel-si-intalnirea-presedintilor-de-comisii-parlamentare-romane-cu-domnul-antonio-tajani-presedintele-parlamentului/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnirea-cu-domnul-angel-losada-reprezentant-special-al-uniunii-europene-pentru-sahel-si-intalnirea-presedintilor-de-comisii-parlamentare-romane-cu-domnul-antonio-tajani-presedintele-parlamentului/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnirea-cu-domnul-angel-losada-reprezentant-special-al-uniunii-europene-pentru-sahel-si-intalnirea-presedintilor-de-comisii-parlamentare-romane-cu-domnul-antonio-tajani-presedintele-parlamentului/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnirea-cu-domnul-angel-losada-reprezentant-special-al-uniunii-europene-pentru-sahel-si-intalnirea-presedintilor-de-comisii-parlamentare-romane-cu-domnul-antonio-tajani-presedintele-parlamentului/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnirea-cu-domnul-angel-losada-reprezentant-special-al-uniunii-europene-pentru-sahel-si-intalnirea-presedintilor-de-comisii-parlamentare-romane-cu-domnul-antonio-tajani-presedintele-parlamentului/
https://bogdanrodeanu.ro/dialogul-politic-in-si-cu-republica-moldova-trebuie-sa-continue/
https://bogdanrodeanu.ro/dialogul-politic-in-si-cu-republica-moldova-trebuie-sa-continue/
https://bogdanrodeanu.ro/dialogul-politic-in-si-cu-republica-moldova-trebuie-sa-continue/


 

 

 

 

10 octombrie 2018 

 

Vizita doamnei Francoise 

Dumas și a domnului Eric 

Straumann, parlamentari 

în Adunarea Națională a 

Franței 

 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-

pentru-aparare-ordine-publica-si-

siguranta-nationala-noile-tipuri-de-

riscuri-si-amenintari-la-adresa-

securitatii-statelor-europene-reclama-

o-abordare-int/ 

 

09 octombrie 2018 

 

Vizită de lucru la Bruxelles, 

alături de colegii din 

Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță 

națională, cu scopul de a 

pregăti exercitarea de 

către România a 

președinței Consiliului 

Uniunii Europene 

 

 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/la-bruxelles-

pentru-ultimele-pregatiri-inainte-de-

preluarea-de-catre-romania-a-

presedintiei-consiliului-uniunii-

europene/ 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-noile-tipuri-de-riscuri-si-amenintari-la-adresa-securitatii-statelor-europene-reclama-o-abordare-int/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-noile-tipuri-de-riscuri-si-amenintari-la-adresa-securitatii-statelor-europene-reclama-o-abordare-int/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-noile-tipuri-de-riscuri-si-amenintari-la-adresa-securitatii-statelor-europene-reclama-o-abordare-int/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-noile-tipuri-de-riscuri-si-amenintari-la-adresa-securitatii-statelor-europene-reclama-o-abordare-int/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-noile-tipuri-de-riscuri-si-amenintari-la-adresa-securitatii-statelor-europene-reclama-o-abordare-int/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-noile-tipuri-de-riscuri-si-amenintari-la-adresa-securitatii-statelor-europene-reclama-o-abordare-int/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-noile-tipuri-de-riscuri-si-amenintari-la-adresa-securitatii-statelor-europene-reclama-o-abordare-int/
https://bogdanrodeanu.ro/la-bruxelles-pentru-ultimele-pregatiri-inainte-de-preluarea-de-catre-romania-a-presedintiei-consiliului-uniunii-europene/
https://bogdanrodeanu.ro/la-bruxelles-pentru-ultimele-pregatiri-inainte-de-preluarea-de-catre-romania-a-presedintiei-consiliului-uniunii-europene/
https://bogdanrodeanu.ro/la-bruxelles-pentru-ultimele-pregatiri-inainte-de-preluarea-de-catre-romania-a-presedintiei-consiliului-uniunii-europene/
https://bogdanrodeanu.ro/la-bruxelles-pentru-ultimele-pregatiri-inainte-de-preluarea-de-catre-romania-a-presedintiei-consiliului-uniunii-europene/
https://bogdanrodeanu.ro/la-bruxelles-pentru-ultimele-pregatiri-inainte-de-preluarea-de-catre-romania-a-presedintiei-consiliului-uniunii-europene/


 

24 august 2018  

 

Participarea la o serie de 

întâlniri în Lituania şi 

Letonia cu parlamentari şi 

reprezentanţi ai 

structurilor 

guvernamentale, în 

calitate de vicepreședinte 

al Comisiei pentru apărare, 

ordine public și siguranță 

națională din camera 

Deputaților.  

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-
rodeanu-vicepresedintele-comisiei-
pentru-aparare-atat-lituania-cat-si-
letonia-au-un-profil-similar-romaniei-
din-punct-de-vedere-al-pozitionarii-
strategice-pe-flancul-estic-al-aliantei-
nord/ 

26 august 2018 

 

Audierea în Parlament a 

ministrului de interne 

Carmen Dan, cu privire la 

intervenția Jandarmeriei la 

protestul din 10 august 

2018 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresdinte-al-comisiei-

pentru-aparare-ordine-publica-si-

siguranta-nationala-carmen-dan-a-

aratat-un-raport-secretizat-si-a-spus-

ca-nu-conteaza-ce-am-vazut-cu-totii-si-

ce-au-tra/ 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedintele-comisiei-pentru-aparare-atat-lituania-cat-si-letonia-au-un-profil-similar-romaniei-din-punct-de-vedere-al-pozitionarii-strategice-pe-flancul-estic-al-aliantei-nord/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedintele-comisiei-pentru-aparare-atat-lituania-cat-si-letonia-au-un-profil-similar-romaniei-din-punct-de-vedere-al-pozitionarii-strategice-pe-flancul-estic-al-aliantei-nord/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedintele-comisiei-pentru-aparare-atat-lituania-cat-si-letonia-au-un-profil-similar-romaniei-din-punct-de-vedere-al-pozitionarii-strategice-pe-flancul-estic-al-aliantei-nord/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedintele-comisiei-pentru-aparare-atat-lituania-cat-si-letonia-au-un-profil-similar-romaniei-din-punct-de-vedere-al-pozitionarii-strategice-pe-flancul-estic-al-aliantei-nord/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedintele-comisiei-pentru-aparare-atat-lituania-cat-si-letonia-au-un-profil-similar-romaniei-din-punct-de-vedere-al-pozitionarii-strategice-pe-flancul-estic-al-aliantei-nord/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedintele-comisiei-pentru-aparare-atat-lituania-cat-si-letonia-au-un-profil-similar-romaniei-din-punct-de-vedere-al-pozitionarii-strategice-pe-flancul-estic-al-aliantei-nord/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedintele-comisiei-pentru-aparare-atat-lituania-cat-si-letonia-au-un-profil-similar-romaniei-din-punct-de-vedere-al-pozitionarii-strategice-pe-flancul-estic-al-aliantei-nord/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresdinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-carmen-dan-a-aratat-un-raport-secretizat-si-a-spus-ca-nu-conteaza-ce-am-vazut-cu-totii-si-ce-au-tra/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresdinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-carmen-dan-a-aratat-un-raport-secretizat-si-a-spus-ca-nu-conteaza-ce-am-vazut-cu-totii-si-ce-au-tra/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresdinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-carmen-dan-a-aratat-un-raport-secretizat-si-a-spus-ca-nu-conteaza-ce-am-vazut-cu-totii-si-ce-au-tra/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresdinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-carmen-dan-a-aratat-un-raport-secretizat-si-a-spus-ca-nu-conteaza-ce-am-vazut-cu-totii-si-ce-au-tra/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresdinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-carmen-dan-a-aratat-un-raport-secretizat-si-a-spus-ca-nu-conteaza-ce-am-vazut-cu-totii-si-ce-au-tra/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresdinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-carmen-dan-a-aratat-un-raport-secretizat-si-a-spus-ca-nu-conteaza-ce-am-vazut-cu-totii-si-ce-au-tra/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresdinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-carmen-dan-a-aratat-un-raport-secretizat-si-a-spus-ca-nu-conteaza-ce-am-vazut-cu-totii-si-ce-au-tra/


 

14 august 2018 

 

Propunerea audierii 

ministrului Carmen Dan în 

Comisia de Apărare, 

Ordine publică și siguranță 

națională, în urma 

intervenției Jandarmeriei 

la protestele din 10 august 

2018.  

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-

aparare-ordine-publica-si-siguranta-

nationala-romanii-trebuie-sa-afle-

toate-detaliile-din-spatele-represiunii-

ordonate-de-prefectul-bucurestiul/ 

 

 

 

 

 

 

16 iunie 2018 

 

Conducerea alături de 

omologul meu, domnul 

George Mocanu, deputat 

în Parlamentul Republicii 

Moldova, a VII-a Reuniune 

a Comisiei Comune pentru 

Integrare Europeană 

dintre cele două 

 

 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-

copresedinte-al-comisiei-comune-

pentru-integrare-europeana-dintre-

parlamentul-romaniei-si-parlamentul-

republicii-moldova-prioritatile-comune-

ale-romaniei-si-republicii-moldova-

sunt-e/ 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-romanii-trebuie-sa-afle-toate-detaliile-din-spatele-represiunii-ordonate-de-prefectul-bucurestiul/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-romanii-trebuie-sa-afle-toate-detaliile-din-spatele-represiunii-ordonate-de-prefectul-bucurestiul/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-romanii-trebuie-sa-afle-toate-detaliile-din-spatele-represiunii-ordonate-de-prefectul-bucurestiul/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-romanii-trebuie-sa-afle-toate-detaliile-din-spatele-represiunii-ordonate-de-prefectul-bucurestiul/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-romanii-trebuie-sa-afle-toate-detaliile-din-spatele-represiunii-ordonate-de-prefectul-bucurestiul/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-romanii-trebuie-sa-afle-toate-detaliile-din-spatele-represiunii-ordonate-de-prefectul-bucurestiul/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt-e/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt-e/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt-e/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt-e/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt-e/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt-e/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt-e/


 

Parlamente.  

 

08 iunie 2018 

 

Organizarea 

conferinţei“România în 

NATO – 14 ani”, în cadrul 

campaniei NATO de 

informare publică – 

WeAreNATO. 

 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-

aparare-ordine-publica-si-siguranta-

nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-

inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-

direct-de-la-invitatii-conferinte/ 

 

25 mai 2018 

 

Participarea, în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

de apărare din Camera 

Deputaților, alături de 

colegii și omologii Bulgari, 

la testarea performanțelor 

și capabilităților navei 

amiral a flotei Poliției de 

Frontieră Române. 

 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-

vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-

interesul-uniunii-europene-pentru-

asigurarea-securitatii-la-marea-neagra-

s-materializat-si-printr-un-sprijin-

financiar-strategic/ 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prioritatile-comune-ale-romaniei-si-republicii-moldova-sunt/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-interesul-uniunii-europene-pentru-asigurarea-securitatii-la-marea-neagra-s-materializat-si-printr-un-sprijin-financiar-strategic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-interesul-uniunii-europene-pentru-asigurarea-securitatii-la-marea-neagra-s-materializat-si-printr-un-sprijin-financiar-strategic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-interesul-uniunii-europene-pentru-asigurarea-securitatii-la-marea-neagra-s-materializat-si-printr-un-sprijin-financiar-strategic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-interesul-uniunii-europene-pentru-asigurarea-securitatii-la-marea-neagra-s-materializat-si-printr-un-sprijin-financiar-strategic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-interesul-uniunii-europene-pentru-asigurarea-securitatii-la-marea-neagra-s-materializat-si-printr-un-sprijin-financiar-strategic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-interesul-uniunii-europene-pentru-asigurarea-securitatii-la-marea-neagra-s-materializat-si-printr-un-sprijin-financiar-strategic/


 

 

 

 

24 mai 2018 

 

Întâlnirea de lucru cu 

managementul 

operațional al Centrului 

Sud Est European de 

Aplicare a Legii (SELEC). 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-

vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-

participat-la-o-intalnire-de-lucru-cu-

managementul-operational-al-selec/ 

 

24 mai 2018 

 

Participarea, în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

de Apărare, la construcția 

unui dialog parlamentar 

activ care a reliefat și 

angajat demnitari ai celor 

două țări în prioritizarea 

măsurilor de sprijin direct 

în context european 

pentru partenerii din 

Balcanii de Vest, dar și pe 

cei semnatari ai 

 

 

 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-

vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-

participat-la-constructia-unui-dialog-

parlamentar-activ/ 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-participat-la-o-intalnire-de-lucru-cu-managementul-operational-al-selec/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-participat-la-o-intalnire-de-lucru-cu-managementul-operational-al-selec/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-participat-la-o-intalnire-de-lucru-cu-managementul-operational-al-selec/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-participat-la-o-intalnire-de-lucru-cu-managementul-operational-al-selec/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-participat-la-constructia-unui-dialog-parlamentar-activ/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-participat-la-constructia-unui-dialog-parlamentar-activ/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-participat-la-constructia-unui-dialog-parlamentar-activ/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-participat-la-constructia-unui-dialog-parlamentar-activ/


 

Parteneriatului Estic. 

 

 

 

17 mai 2018 

 

Primirea vizitei Excelenței 

Sale, doamna Michèle 

RAMIS, ambasadorul 

Republicii Franceze la 

București, în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

de apărare, ordine publică 

și siguranță națională 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-

vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-

ordine-publica-si-siguranta-natioanla-o-

componenta-esentiala-oricarui-

parteneriat-strategic-o-reprezinta-

cooperarea-economica/ 

 

13 mai 2018 

 

Reprezentarea României, 

în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

de Apărare, ordine publică 

și siguranță națională, în 

cadrul Colegiului de 

Apărare NATO de la Roma 

pe parcursul unei întâlniri 

regionale privind evaluări 

și proiecții ale conceptelor 

 

 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-

rodeanu-in-calitate-de-vicepresedinte-

al-comisiei-de-aparare-am-reprezentat-

romania-in-cadrul-colegiului-de-

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-natioanla-o-componenta-esentiala-oricarui-parteneriat-strategic-o-reprezinta-cooperarea-economica/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-natioanla-o-componenta-esentiala-oricarui-parteneriat-strategic-o-reprezinta-cooperarea-economica/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-natioanla-o-componenta-esentiala-oricarui-parteneriat-strategic-o-reprezinta-cooperarea-economica/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-natioanla-o-componenta-esentiala-oricarui-parteneriat-strategic-o-reprezinta-cooperarea-economica/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-natioanla-o-componenta-esentiala-oricarui-parteneriat-strategic-o-reprezinta-cooperarea-economica/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-natioanla-o-componenta-esentiala-oricarui-parteneriat-strategic-o-reprezinta-cooperarea-economica/
http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-in-calitate-de-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-am-reprezentat-romania-in-cadrul-colegiului-de-aparare-nato-de-la-roma/
http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-in-calitate-de-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-am-reprezentat-romania-in-cadrul-colegiului-de-aparare-nato-de-la-roma/
http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-in-calitate-de-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-am-reprezentat-romania-in-cadrul-colegiului-de-aparare-nato-de-la-roma/
http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-in-calitate-de-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-am-reprezentat-romania-in-cadrul-colegiului-de-aparare-nato-de-la-roma/


 

de stabilitate în zone ca 

Orientul Mijlociu, Africa 

Centrală și sud – estul 

Europei 

 

aparare-nato-de-la-roma/ 

 

 

 

 

27 martie 2018 

 

Semnarea declaraţiei 

comune a Preşedinţilor 

Comisiilor de Apărare din 

cadrul Parlamentului 

României și Parlamentului 

Republicii Moldova  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/premiera-

in-diplomatia-parlamentara-dintre-

romania-si-republica-moldova/ 

 

18 martie 2018 

 

Participarea, în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

de Apărare la consultări cu 

Ministrul Apărării, șefi ai 

structurilor centrale și 

reprezentanților sindicali 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-

aparare-proiectul-de-lege-privind-

trecerea-industriei-de-aparare-de-la-

ministerul-economiei-la-ministerul-

http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-in-calitate-de-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-am-reprezentat-romania-in-cadrul-colegiului-de-aparare-nato-de-la-roma/
https://bogdanrodeanu.ro/premiera-in-diplomatia-parlamentara-dintre-romania-si-republica-moldova/
https://bogdanrodeanu.ro/premiera-in-diplomatia-parlamentara-dintre-romania-si-republica-moldova/
https://bogdanrodeanu.ro/premiera-in-diplomatia-parlamentara-dintre-romania-si-republica-moldova/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-proiectul-de-lege-privind-trecerea-industriei-de-aparare-de-la-ministerul-economiei-la-ministerul-apararii-a-fost-trecut-de-psd-si-alde/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-proiectul-de-lege-privind-trecerea-industriei-de-aparare-de-la-ministerul-economiei-la-ministerul-apararii-a-fost-trecut-de-psd-si-alde/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-proiectul-de-lege-privind-trecerea-industriei-de-aparare-de-la-ministerul-economiei-la-ministerul-apararii-a-fost-trecut-de-psd-si-alde/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-proiectul-de-lege-privind-trecerea-industriei-de-aparare-de-la-ministerul-economiei-la-ministerul-apararii-a-fost-trecut-de-psd-si-alde/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-proiectul-de-lege-privind-trecerea-industriei-de-aparare-de-la-ministerul-economiei-la-ministerul-apararii-a-fost-trecut-de-psd-si-alde/


 

din industria de apărare, 

precum și membri ai 

Confederației Naționale 

Sindicale „Cartel Alfa”  

 

apararii-a-fost-trecut-de-psd-si-alde/ 

 

04 martie 2018 

 

Participare, în calitate de 

Vicepreședinte al Comisiei 

pentru aparare, ordine 

publică și siguranță 

națională,  

 la aniversarea celor 50 de 

ani ai Agenției  

Cercetare pentru Tehnică 

şi Tehnologii Militare din 

cadrul Ministerului 

Apărării Naționale. 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/aniversarea-

de-50-de-ani-ai-agentiei-de-cercetare-

pentru-tehnica-si-tehnologii-militare-

din-cadrul-ministerului-apararii-

nationale-4-aprilie-2018/ 

 

30 martie 2018 

 

Participare la cea de-a XIX-

a ediție a “Zilelor 

Basarabiei” 

în calitate de deputat al 

 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-proiectul-de-lege-privind-trecerea-industriei-de-aparare-de-la-ministerul-economiei-la-ministerul-apararii-a-fost-trecut-de-psd-si-alde/
https://bogdanrodeanu.ro/aniversarea-de-50-de-ani-ai-agentiei-de-cercetare-pentru-tehnica-si-tehnologii-militare-din-cadrul-ministerului-apararii-nationale-4-aprilie-2018/
https://bogdanrodeanu.ro/aniversarea-de-50-de-ani-ai-agentiei-de-cercetare-pentru-tehnica-si-tehnologii-militare-din-cadrul-ministerului-apararii-nationale-4-aprilie-2018/
https://bogdanrodeanu.ro/aniversarea-de-50-de-ani-ai-agentiei-de-cercetare-pentru-tehnica-si-tehnologii-militare-din-cadrul-ministerului-apararii-nationale-4-aprilie-2018/
https://bogdanrodeanu.ro/aniversarea-de-50-de-ani-ai-agentiei-de-cercetare-pentru-tehnica-si-tehnologii-militare-din-cadrul-ministerului-apararii-nationale-4-aprilie-2018/
https://bogdanrodeanu.ro/aniversarea-de-50-de-ani-ai-agentiei-de-cercetare-pentru-tehnica-si-tehnologii-militare-din-cadrul-ministerului-apararii-nationale-4-aprilie-2018/


 

Parlamentului României, 

de co-președinte al 

Comisiei Comune pentru 

integrare europeană 

dintre Parlamentul 

României și Parlamentul 

Republicii Moldova și de 

vicepreședinte al Comisiei 

pentru apărare, ordine 

publică și siguranță 

națională din Camera 

Deputaților. 

 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/o-zi-care-ne-a-unit-

prin-dezbateri-cu-tinerii-studenti-prin-

consens-spiritualitate-si-traditie/ 

 

 

21 februarie 2018 

 

Întâlnire cu viceprim-

ministrul pentru integrare 

europeană al Republicii 

Moldova, domnul Iurie 

Leancă, în 

calitate de copreședinte al 

Comisiei comune pentru 

integrare europeană 

dintre Parlamentul 

României și Parlamentul 

Republicii Moldova (CCIE). 

 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-

copresedinte-al-comisiei-comune-

pentru-integrare-europeana-dintre-

parlamentul-romaniei-si-parlamentul-

republicii-moldova-ccie-angajamentul-

comun-al-parlamentarilor-romani-si-

moldo/ 

 

 

http://usr-galati.ro/o-zi-care-ne-a-unit-prin-dezbateri-cu-tinerii-studenti-prin-consens-spiritualitate-si-traditie/
http://usr-galati.ro/o-zi-care-ne-a-unit-prin-dezbateri-cu-tinerii-studenti-prin-consens-spiritualitate-si-traditie/
http://usr-galati.ro/o-zi-care-ne-a-unit-prin-dezbateri-cu-tinerii-studenti-prin-consens-spiritualitate-si-traditie/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/


 

 

18 februarie 2018 

 

Participare în cadrul 

delegației României, în 

calitate de deputat și 

vicepreşedinte al Comisiei 

pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă 

naţională la Conferinţa 

Interparlamentară privind 

Politica Externă şi de 

Securitate Comună (PESC) 

şi Politica de Securitate şi 

Apărare Comună (PSAC), 

de la Sofia, Bulgaria. 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-

pentru-aparare-ordine-publica-si-

siguranta-nationala-este-necesar-ca-

tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-

strategie-comuna-pe-care-sa-o-

implementeze/ 

 

 

20-21 noiembrie 2017 

 

Conducerea lucrărilor 

Comisiei comune pentru 

integrare europeană 

dintre Parlamentul 

României și Parlamentul 

Republicii Moldova, alături 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-deputat-usr-galati-declaratia-

comuna-semnata-reafirma-sprijinul-

activ-si-consistent-al-romaniei-pentru-

continuarea-de-catre-republica-

moldova-a-parcursului-sau-european/ 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-declaratia-comuna-semnata-reafirma-sprijinul-activ-si-consistent-al-romaniei-pentru-continuarea-de-catre-republica-moldova-a-parcursului-sau-european/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-declaratia-comuna-semnata-reafirma-sprijinul-activ-si-consistent-al-romaniei-pentru-continuarea-de-catre-republica-moldova-a-parcursului-sau-european/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-declaratia-comuna-semnata-reafirma-sprijinul-activ-si-consistent-al-romaniei-pentru-continuarea-de-catre-republica-moldova-a-parcursului-sau-european/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-declaratia-comuna-semnata-reafirma-sprijinul-activ-si-consistent-al-romaniei-pentru-continuarea-de-catre-republica-moldova-a-parcursului-sau-european/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-declaratia-comuna-semnata-reafirma-sprijinul-activ-si-consistent-al-romaniei-pentru-continuarea-de-catre-republica-moldova-a-parcursului-sau-european/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-declaratia-comuna-semnata-reafirma-sprijinul-activ-si-consistent-al-romaniei-pentru-continuarea-de-catre-republica-moldova-a-parcursului-sau-european/


 

de Copreședintele din 

partea Republicii Moldova, 

domnul deputat Gheorghe 

Mocanu. 

 

19 noiembrie 2017 

 

Participare, în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

pentru apărare, ordine 

publică și siguranță 

națională din Parlamentul 

României, la un seminar 

internațional organizat de 

către Centrul european 

pentru studii de securitate 

Marshall Center, în 

localitatea germană 

Garmisch-Partenkirchen.  

 

 

http://usr-galati.ro/strategii-de-

securitate-analiza-evolutiei-nato-si-

rolul-ue-ca-implementator-de-politici-

de-aparare-comune-dezbatute-in-

cadrul-seminarului-international-

organizat-de-catre-centrul-european-

pentru-stu/ 

 

 

9 noiembrie 2017 

 

Vizită la MFA Mizil, în 

calitate de vicepreședinte 

al Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță 

națională din cadrul 

Camerei Deputaților. 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-

bogdan-rodeanu-despre-mfa-mizil-nu-

imi-pot-exprima-decat-increderea-in-

capacitatea-acestei-companii-

romanesti-ca-va-realiza-toate-

cerintele-internationale-de-calitate-pe-

care-d/ 

 

http://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
http://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
http://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
http://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
http://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
http://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
http://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-despre-mfa-mizil-nu-imi-pot-exprima-decat-increderea-in-capacitatea-acestei-companii-romanesti-ca-va-realiza-toate-cerintele-internationale-de-calitate-pe-care-d/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-despre-mfa-mizil-nu-imi-pot-exprima-decat-increderea-in-capacitatea-acestei-companii-romanesti-ca-va-realiza-toate-cerintele-internationale-de-calitate-pe-care-d/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-despre-mfa-mizil-nu-imi-pot-exprima-decat-increderea-in-capacitatea-acestei-companii-romanesti-ca-va-realiza-toate-cerintele-internationale-de-calitate-pe-care-d/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-despre-mfa-mizil-nu-imi-pot-exprima-decat-increderea-in-capacitatea-acestei-companii-romanesti-ca-va-realiza-toate-cerintele-internationale-de-calitate-pe-care-d/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-despre-mfa-mizil-nu-imi-pot-exprima-decat-increderea-in-capacitatea-acestei-companii-romanesti-ca-va-realiza-toate-cerintele-internationale-de-calitate-pe-care-d/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-despre-mfa-mizil-nu-imi-pot-exprima-decat-increderea-in-capacitatea-acestei-companii-romanesti-ca-va-realiza-toate-cerintele-internationale-de-calitate-pe-care-d/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-despre-mfa-mizil-nu-imi-pot-exprima-decat-increderea-in-capacitatea-acestei-companii-romanesti-ca-va-realiza-toate-cerintele-internationale-de-calitate-pe-care-d/


 

8 noiembrie 2017 

 

Participare, la Ruse, în 

calitate de vicepreședinte 

al Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță 

națională, la o întâlnire 

bilaterală cu omologii din 

Comisia pentru securitate 

internă și ordine publică 

din Adunarea Națională a 

Republicii Bulgaria, 

condusă de președintele 

Tsvetan Tsvetanov. 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/intalnire-bilaterala-

cu-omologii-din-comisia-pentru-

securitate-interna-si-ordine-publica-

din-adunarea-nationala-republicii-

bulgaria-condusa-de-presedintele-

tsvetan-tsvetanov-pe-tema-migratiei-

ileg/ 

 

7 noiembrie 2017 

 

Inaugurarea grădiniţei-

creşă din Zamcioji, în 

calitate de copreşedinte al 

Comisiei comune pentru 

integrare europeană 

dintre Parlamentul 

României şi Parlamentul 

Republicii Moldova, alături 

de ministrul Agriculturii, 

 

 

 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-

presedinte-al-comisiei-comune-pentru-

http://usr-galati.ro/intalnire-bilaterala-cu-omologii-din-comisia-pentru-securitate-interna-si-ordine-publica-din-adunarea-nationala-republicii-bulgaria-condusa-de-presedintele-tsvetan-tsvetanov-pe-tema-migratiei-ileg/
http://usr-galati.ro/intalnire-bilaterala-cu-omologii-din-comisia-pentru-securitate-interna-si-ordine-publica-din-adunarea-nationala-republicii-bulgaria-condusa-de-presedintele-tsvetan-tsvetanov-pe-tema-migratiei-ileg/
http://usr-galati.ro/intalnire-bilaterala-cu-omologii-din-comisia-pentru-securitate-interna-si-ordine-publica-din-adunarea-nationala-republicii-bulgaria-condusa-de-presedintele-tsvetan-tsvetanov-pe-tema-migratiei-ileg/
http://usr-galati.ro/intalnire-bilaterala-cu-omologii-din-comisia-pentru-securitate-interna-si-ordine-publica-din-adunarea-nationala-republicii-bulgaria-condusa-de-presedintele-tsvetan-tsvetanov-pe-tema-migratiei-ileg/
http://usr-galati.ro/intalnire-bilaterala-cu-omologii-din-comisia-pentru-securitate-interna-si-ordine-publica-din-adunarea-nationala-republicii-bulgaria-condusa-de-presedintele-tsvetan-tsvetanov-pe-tema-migratiei-ileg/
http://usr-galati.ro/intalnire-bilaterala-cu-omologii-din-comisia-pentru-securitate-interna-si-ordine-publica-din-adunarea-nationala-republicii-bulgaria-condusa-de-presedintele-tsvetan-tsvetanov-pe-tema-migratiei-ileg/
http://usr-galati.ro/intalnire-bilaterala-cu-omologii-din-comisia-pentru-securitate-interna-si-ordine-publica-din-adunarea-nationala-republicii-bulgaria-condusa-de-presedintele-tsvetan-tsvetanov-pe-tema-migratiei-ileg/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-care-roman/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-care-roman/


 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului al Republicii 

Moldova, domnul Vasile 

Bâtcă, Excelenţa Sa, 

Ambasadorul României în 

Republica Moldova, 

domnul Daniel Ioniţă şi 

parlamentarii români, 

domnii senatori Ion 

Hadârcă şi Dan Manoliu şi 

deputaţii Marius Budai, 

Eugen Tomac, Silviu 

Macovei şi Daniel 

Popescu. 

 

 

integrare-europeana-dintre-

parlamentul-romaniei-si-parlamentul-

republicii-moldova-prin-programul-de-

asistenta-tehnica-si-financiara-pe-care-

roman/ 

 

3 noiembrie 2017 

 

Conducerea, în calitate de 

Co-președinte din partea 

României a Comisiei 

Comune pentru Integrare 

Europeană dintre 

Parlamentul României și 

Parlamentul Republicii 

Moldova, adelegației țării 

noastre în cadrul 

întrevederilor avute cu 

 

 

 

 

 

 

https://usr-galati.ro/intrevedere-cu-

domnul-presedinte-al-republicii-

moldova-andrian-candu/ 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-care-roman/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-care-roman/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-care-roman/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-care-roman/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-care-roman/
https://usr-galati.ro/intrevedere-cu-domnul-presedinte-al-republicii-moldova-andrian-candu/
https://usr-galati.ro/intrevedere-cu-domnul-presedinte-al-republicii-moldova-andrian-candu/
https://usr-galati.ro/intrevedere-cu-domnul-presedinte-al-republicii-moldova-andrian-candu/


 

domnul Președinte al 

Parlamentului Republicii 

Moldova și cu ai noștri 

colegi parlamentari ai țării 

vecine. 

 

 

 

 

30 octombrie 2017 

 

Întâlnire, în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

pentru apărare, ordine 

publică și siguranță 

națională, cu delegația de 

parlamentari ai Comsiei 

pentru Securitate 

națională, apărare și 

ordine publică în 

structurile NATO.  

 

 

 

 

 

http://usr-galati.ro/intrevedere-cu-

presedintele-comisiei-de-securitate-

nationala-aparare-si-ordine-publica-

din-parlamentul-republicii-moldova-

roman-botan/ 

 

27 octombrie 2017 

 

 

 

http://usr-galati.ro/intrevedere-cu-presedintele-comisiei-de-securitate-nationala-aparare-si-ordine-publica-din-parlamentul-republicii-moldova-roman-botan/
http://usr-galati.ro/intrevedere-cu-presedintele-comisiei-de-securitate-nationala-aparare-si-ordine-publica-din-parlamentul-republicii-moldova-roman-botan/
http://usr-galati.ro/intrevedere-cu-presedintele-comisiei-de-securitate-nationala-aparare-si-ordine-publica-din-parlamentul-republicii-moldova-roman-botan/
http://usr-galati.ro/intrevedere-cu-presedintele-comisiei-de-securitate-nationala-aparare-si-ordine-publica-din-parlamentul-republicii-moldova-roman-botan/
http://usr-galati.ro/intrevedere-cu-presedintele-comisiei-de-securitate-nationala-aparare-si-ordine-publica-din-parlamentul-republicii-moldova-roman-botan/


 

Întâlnire, în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

de Apărare a Camerei 

Deputaților, cu omologii 

parlamentari din Israel, 

membrii ai Comisiei de 

politică externă și apărare 

din Knesset, condusă de 

președintele Avi Dichter. 

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-

pentru-aparare-ordine-publica-si-

siguranta-nationala-cooperarea-

internationala-ramane-o-prioritate-

pentru-statele-responsabile-iar-

romania-si-isr/ 

 

6-9 octombrie 2017 

 

Întrevederi cu 

președintele Comisiei 

pentru apărare din 

Estonia, domnul 

președinte Hannes Hanso 

și cu Excelența Sa domnul 

președinte Ants Frosch, 

ambasadorul Republicii 

Estone la București, în 

calitate de vicepreședinte 

al Comisiei pentru Apărare 

din cadrul Camerei 

Deputaților 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-

pentru-aparare-din-cadrul-camerei-

deputatilor-existenta-unei-cooperari-

institutionale-este-fireasca-si-bazata-

pe-viziuni-comune-in-ceea-ce-priveste/ 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-isr/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-isr/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-isr/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-isr/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-isr/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-isr/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-isr/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-in-ceea-ce-priveste/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-in-ceea-ce-priveste/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-in-ceea-ce-priveste/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-in-ceea-ce-priveste/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-in-ceea-ce-priveste/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-in-ceea-ce-priveste/


 

 

 

6 octombrie 2017 

 

Inaugurarea unei instituții 

educaționale (grădinița din 

satul Budești, de lângă 

Chișinău, în Republica 

Moldova), în calitate de 

președinte al Comisiei 

pentru integrare 

europeană dintre 

parlamentul României și 

parlamentul Republicii 

Moldova  

 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-presedinte-al-comisiei-

comune-pentru-integrare-europeana-

dintre-parlamentul-romaniei-si-

parlamentul-republicii-moldova-inca-

un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-

tehnic-s/ 

 

29 septembrie 2017 

 

Participare la ceremonia 

militară și religioasă de 

reînhumare a 345 de 

ostași români, căzuți pe 

front în timpul bătăliei de 

la Stalingrad, în calitate de 

parlamentar și 

vicepreședinte al Comisiei 

 

 

 

 

 

https://usr-galati.ro/cinste-ostasilor-

romani-cazuti-in-lupta/ 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic-s/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic-s/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic-s/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic-s/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic-s/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic-s/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic-s/
https://usr-galati.ro/cinste-ostasilor-romani-cazuti-in-lupta/
https://usr-galati.ro/cinste-ostasilor-romani-cazuti-in-lupta/


 

de Apărare din Camera 

Deputaților. 

 

19 septembrie 2017 

 

Întrevedere cu domnul 

Julian King, Comisarul 

European pentru Uniunea 

de Securitate. 

 

 

 

https://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-

vicepresedinte-al-comisiei-pentru-

aparare-ordine-publica-si-siguranta-

nationala-comisarul-european-si-

exprimat-opinia-ca-schengen-ar-fi-mai-

puternic-si-toate-tarile-ar-avea-de-cas/ 

 

15 septembrie 2017 

 

Inaugurarea grădiniței 

“Ghiocel" din satul 

Târnova, raionul Edineţ, în 

calitate de preşedinte al 

Comisiei comune pentru 

integrare europeană 

dintre Parlamentul 

României şi Parlamentul 

Republicii Moldova, însoțit 

de colegii deputaţi Marius 

Budăi şi Daniel Popescu. 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-presedinte-al-comisiei-

comune-pentru-integrare-europeana-

dintre-parlamentul-romaniei-si-

parlamentul-republicii-moldova-avem-

toate-motivele-sa-continuam-si-sa-

intensificam-spr/ 

 

 

 

13 septembrie 2017  

https://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-comisarul-european-si-exprimat-opinia-ca-schengen-ar-fi-mai-puternic-si-toate-tarile-ar-avea-de-cas/
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https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificam-spr/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificam-spr/


 

 

 

 

 

Primirea vizitei domului 

Damir KRSTIČEVIĆ, 

viceprim-ministru și 

ministru al apărării al 

Republicii Croația,  

  în calitate de 

vicepreședinte al Comisiei 

pentru apărare, ordine 

publică și siguranță 

națională, alături de 

președintele comisiei și 

alți colegi. 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-

rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-

pentru-aparare-cooperarea-dintre-

romania-si-croatia-in-cadrul-nato-si-ue-

ramane-un-element-fundamental-al-

asigurarii-stabilitatii-in-balcani/ 

 

1 septembrie 2017 

 

Reprezentarea României, 

în calitate de deputat și 

vicepreședinte al Comisiei 

de apărare, ordine publică 

și siguranță națională, în 

Republica Slovacă la 

aniversarea a 73 de ani de 

la începerea Insurecţiei 

Naţionale Slovace. 

 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/deputat-

usr-bogdan-rodeanu-29-august-ziua-

insurectiei-nationale-slovace-ziua-

comemorarii-celor-peste-10-000-de-

soldati-romani-care-si-au-dat-viata-

pentru-eliberarea-acestei-tari/ 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-in-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-in-balcani/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-in-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-in-balcani/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-in-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-in-balcani/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-in-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-in-balcani/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-in-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-in-balcani/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-in-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-in-balcani/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-29-august-ziua-insurectiei-nationale-slovace-ziua-comemorarii-celor-peste-10-000-de-soldati-romani-care-si-au-dat-viata-pentru-eliberarea-acestei-tari/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-29-august-ziua-insurectiei-nationale-slovace-ziua-comemorarii-celor-peste-10-000-de-soldati-romani-care-si-au-dat-viata-pentru-eliberarea-acestei-tari/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-29-august-ziua-insurectiei-nationale-slovace-ziua-comemorarii-celor-peste-10-000-de-soldati-romani-care-si-au-dat-viata-pentru-eliberarea-acestei-tari/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-29-august-ziua-insurectiei-nationale-slovace-ziua-comemorarii-celor-peste-10-000-de-soldati-romani-care-si-au-dat-viata-pentru-eliberarea-acestei-tari/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-29-august-ziua-insurectiei-nationale-slovace-ziua-comemorarii-celor-peste-10-000-de-soldati-romani-care-si-au-dat-viata-pentru-eliberarea-acestei-tari/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-29-august-ziua-insurectiei-nationale-slovace-ziua-comemorarii-celor-peste-10-000-de-soldati-romani-care-si-au-dat-viata-pentru-eliberarea-acestei-tari/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moțiuni 

 

 

 

 

TITLU 

 

INIȚIATORI 

 

NR./DATA 

ÎNREG.  

 

REZULTAT 

 

 

1. 

 

“Ajunge! Guvernul  

Dragnea-Dăncilă, 

ruşinea României! 

Senatori şi 

deputaţi 

aparţinând 

Grupurilor 

parlamentare ale 

USR, PNL şi PMP 

precum şi 

senatori şi 

deputaţi 

neafiliaţi unui 

grup parlamentar 

 

 

2/4.12.2018 

 

Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 



 

 

 

2. 

 

"Ministrul Justiţiei, 

un ministru de 

nota 4 (patru)" 

 

 

Deputaţi din 

grupurile 

parlamentare 

USRşi PNL  

 

15/22.10.2018 

Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

 

 

 

 

3. 

 

"Demiterea 

Guvernului 

Dragnea-Dăncilă, o 

urgenţă 

naţională!" 

 

Senatori şi 

deputaţi 

aparţinând 

grupurilor 

parlamentare ale 

USR, PNL, şi PMP, 

precum şi 

senatori şi 

deputaţi 

neafiliaţi unui 

grup parlamentar 

 

1/20.06.2018 

 

 

 

 

 

 

Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

 

 

4. 

Ministerul 

Transporturilor 

sub PSD este 

Ministerul Anti-

Autostrăzi  

Deputaţi din 

grupurile 

parlamentare 

USR, PNL şi PMP. 

7/20.06.2018 Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

 

 

 

5. 

"PSD calcă în 

picioare cea mai 

mare sărbătoare a 

românilor de 

pretutindeni - 

Deputați din 

grupurile 

parlamentare 

USR, PNL și PMP. 

3/26.03.2018 Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1526
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1526
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1526
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1526
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1518
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1518
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1518
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1518
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1518
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1517
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1517
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1517
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1517
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1517
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1514
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1514
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1514
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1514
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1514


 

Centenarul Marii 

Uniri"  

 

6. 

 

 

"PSD dăunează 

grav sănătății" 

 

Deputați din 

grupurile 

parlamentare 

USR, PNL și PMP. 

 

 

4/04.10.2017 

 

Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

 

 

 

7. 

Infrastructura de 

transport a 

României sub 

domnia intereselor 

PSD: deziluzie, 

demagogie și 

descurajare  

 

 

Deputați din 

grupurile 

parlamentare 

USR şi PNL 

 

 

 

3/26.09.2017 

Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

 

8. 

PSD-stăpânul 

justiției!? Chiar așa 

...!? 

Deputați din 

grupurile 

parlamentare 

USR şi PNL 

2/05.09.2017 Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

 

 

 

9. 

"Când Sănătatea 

va fi fost o 

prioritate"  

Grupul 

parlamentar al 

Uniunii Salvaţi 

România şi 

Grupul 

parlamentar 

partidului 

Mişcarea 

 

 

1/13.06.2017 

 

 

Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1514
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1514
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1510
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1510
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1509
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1509
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1509
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1509
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1509
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1509
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1509
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1508
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1508
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1508
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1506
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1506
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=2&idm=1506


 

Populară 

 

 

 

10. 

"Guvernul 

Grindeanu - 

Guvernul Sfidării 

Naționale. NU 

LEGALIZAȚI 

FURTUL ÎN 

ROMÂNIA!"  

 

Senatori şi 

deputaţi 

aparţinând 

grupurilor 

parlamentare ale 

USR şi PNL din 

Camera 

Deputaților și 

Senat 

 

 

1/01.02.2017 

 

 

Respinsă 

de 

majoritatea 

PSD-ALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activitatea în circumscripție 

  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1505
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1505
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1505
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1505
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1505
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1505
http://www.cdep.ro/pls/parlam/parlament.motiuni2015.detalii?leg=2016&cam=0&idm=1505


 

  

04.12.2018 De câte ori veţi resimţi probleme în administraţia locală 

din Galaţi, de la încălzire şi până la spaţii verzi, de la 

atragerea investitorilor şi până la lucrări de infrastructura 

locală, din oraş sau din comune, gândiţi-vă că în Galaţi, în 

anul 2017, erau cele mai mari salarii în administratie din 

toată Moldova şi locul 5 în ţară, după Bucureşti, Dolj, Cluj 

şi Timiş. 

 

Aproape dublu faţă de cât câştigă restul salariaţilor! 

 

https://bogdanrodeanu.ro/aceasta-este-harta-salariilor-

din-administratie-din-romania-pe-judete/ 

28.11.2018 Primăria Galaţi lucrează cu eroare de 30%! 

 

https://bogdanrodeanu.ro/primaria-galati-lucreaza-cu-

eroare-de-30/ 

 

 

 

 

 

27.11.2018 

Cifrele oficiale arată că între 2013 şi 2017 nu mai puţin de 

956.249 de români au emigrat temporar, în căutarea unui 

loc de muncă sau la studii. Asta înseamnă întreaga 

populaţie a judeţelor Galaţi şi Brăila. 

 

Din judeţul Galaţi au plecat 25.305 oameni. 

Asta înseamnă întreaga populaţie a comunelor Şendreni, 

Braniştea, Independenţa, Piscu şi Tudor Vladimirescu, la 

https://bogdanrodeanu.ro/aceasta-este-harta-salariilor-din-administratie-din-romania-pe-judete/
https://bogdanrodeanu.ro/aceasta-este-harta-salariilor-din-administratie-din-romania-pe-judete/
https://bogdanrodeanu.ro/primaria-galati-lucreaza-cu-eroare-de-30/
https://bogdanrodeanu.ro/primaria-galati-lucreaza-cu-eroare-de-30/


 

un loc. 

 

https://bogdanrodeanu.ro/psd-impotriva-romanilor-psd-

impotriva-europei/ 

27.11.2018 Primăria PSD Galaţi nu ştie câţi gălăţeni mai au nevoie de 

căldură în case! 

 

https://bogdanrodeanu.ro/primaria-psd-galati-nu-stie-

cati-galateni-mai-au-nevoie-de-caldura-in-case/ 

 

 

 

 

 

26.11.2018 

PSD vrea ca gălăţenii să creadă că Primăria Galaţi a aflat 

despre licitaţia pentru autobuzele second-hand dintr-o 

postare pe facebook, la patru zile după lansarea ofertei în 

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Autoritatea locală 

nu ştie ce se întâmplă într-o societate din subordine. Nu 

au ştiut nici despre întocmirea documentaţiei pentru 

cumpărarea autobuzelor second hand, nu au ştiut nici 

despre lansarea licitaţiei. 

 

https://bogdanrodeanu.ro/societatile-din-subordinea-

primariei-nu-se-mai-subordoneaza-primariei/ 

 

 

 

 

În problema închiderii termoficării, Primăria PSD a minţit 

odios şi în formă continuată: a) au fost capabili să 

calculeze şi să anunţe un preţ monstruos de mare pentru 

gigacaloria în sistemul centralizat, pe care îl închid şi nu 

au ascuns niciodată că vor să îl închidă si b) nu au fost în 

https://bogdanrodeanu.ro/psd-impotriva-romanilor-psd-impotriva-europei/
https://bogdanrodeanu.ro/psd-impotriva-romanilor-psd-impotriva-europei/
https://bogdanrodeanu.ro/primaria-psd-galati-nu-stie-cati-galateni-mai-au-nevoie-de-caldura-in-case/
https://bogdanrodeanu.ro/primaria-psd-galati-nu-stie-cati-galateni-mai-au-nevoie-de-caldura-in-case/
https://bogdanrodeanu.ro/societatile-din-subordinea-primariei-nu-se-mai-subordoneaza-primariei/
https://bogdanrodeanu.ro/societatile-din-subordinea-primariei-nu-se-mai-subordoneaza-primariei/


 

 

 

 

22.11.2018 

stare să facă acelaşi lucru pentru gigacaloria pe care o vor 

produce în centralele de cvartal despre care spun că sunt 

soluţia de încălzire pentru 6.000 de apartamente ( în 

realitate sunt mai puţine şi numărul scade continuu ), dar 

pe care au anunţat mereu că vor să le înfiinţeze. 

 

https://bogdanrodeanu.ro/psd-conduce-galatiul-cu-

zvonuri-din-primarie-nu-cu-hotarari-de-consiliu-local/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2018 

 

Prin Legea Zonelor Metropolitane 2.0 am făcut un prim 

pas pentru că, dând posibilitatea şi municipiilor de rang 2 

să constituie o zonă metropolitană împreună cu 

localităţile din mediul rural din împrejurimi, autorităţile 

locale au la îndemână un instrument juridic mult mai 

serios pentru atragerea de fonduri pentru lucrurile cu 

adevărat importante în localităţile care fie stagnează, fie 

se dezvoltă cu viteze mult mai mici decât marile oraşe. 

 

Doar ca exemplu, Zona Metropolitană aferentă 

municipiului Tecuci, cu localităţile din jurul oraşului, 

concentrează aproape aproape 60% din populaţia 

judeţului dar mai puţin de 10% din locurile de muncă din 

judeţ. 

 

https://bogdanrodeanu.ro/legea-zonelor-metropolitane-

https://bogdanrodeanu.ro/psd-conduce-galatiul-cu-zvonuri-din-primarie-nu-cu-hotarari-de-consiliu-local/
https://bogdanrodeanu.ro/psd-conduce-galatiul-cu-zvonuri-din-primarie-nu-cu-hotarari-de-consiliu-local/
https://bogdanrodeanu.ro/legea-zonelor-metropolitane-a-fost-votata-in-camera-deputatilor/


 

a-fost-votata-in-camera-deputatilor/ 

 

19.11.2018 Toţi oamenii cu simţul realităţii au spus de nenumărate 

ori că închiderea sistemului centralizat de încălzire din 

Galaţi s-a făcut fără nicio noimă, în cel mai heirupist mod 

posibil. Noi am spus-o încă de la începutul anului 2017. 

 

https://bogdanrodeanu.ro/realizarea-psd-scoli-inchise-

din-cauza-frigului-episodul-1/ 

 

12.10.2018 Reiterarea solicitării adresate în luna mai 2018 primului 

ministru Viorica Dăncila pentru a clarifica dacă         

ArcelorMittal a respectat obligaţiile asumate prin 

contractul de privatizare. 

 

https://bogdanrodeanu.ro/combinatul-este-vandut-din-

nou-scoateti-contractul-de-privatizare-de-sub-cheie/ 

 

 

 

08.10.2018 

 

Delegații USR și echipa de coordonare USR Galați și-au 

adus aportul pentru ca democrația să continue în 

România.  

 

https://bogdanrodeanu.ro/ziua-care-a-pastrat-romania-
in-europa-luni-8-octombrie-2018/ 

https://bogdanrodeanu.ro/legea-zonelor-metropolitane-a-fost-votata-in-camera-deputatilor/
https://bogdanrodeanu.ro/realizarea-psd-scoli-inchise-din-cauza-frigului-episodul-1/
https://bogdanrodeanu.ro/realizarea-psd-scoli-inchise-din-cauza-frigului-episodul-1/
https://bogdanrodeanu.ro/combinatul-este-vandut-din-nou-scoateti-contractul-de-privatizare-de-sub-cheie/
https://bogdanrodeanu.ro/combinatul-este-vandut-din-nou-scoateti-contractul-de-privatizare-de-sub-cheie/
https://bogdanrodeanu.ro/ziua-care-a-pastrat-romania-in-europa-luni-8-octombrie-2018/
https://bogdanrodeanu.ro/ziua-care-a-pastrat-romania-in-europa-luni-8-octombrie-2018/


 

 

 

 

30.08.2018 

Depunerea dosarelor cu semnături pentru iniţiativa 

cetăţenească “Fără penali în funcţii publice”! 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

am-fost-la-toate-primariile-din-judetul-galati-sa-

depunem-dosarele-cu-semnaturi/ 

 

18.08.2018 

30.709 de gălăţeni au semnat iniţiativa cetăţenească 

“Fără penali în funcţii publice” 

 

http://usr-galati.ro/30-709-de-galateni-au-semnat-

initiativa-cetateneasca-fara-penali-in-functii-publice/ 

 

 

23.07.2018 

Strângere de semnături pentru campania “Fără penali în 

funcţii publice” 

În Tecuci  

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

duminca-29-iulie-ne-intoarcem-in-tecuci-sa-strangem-

semnaturi/ 

 

 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR: “Frisoanele pesediştilor 

din Tecuci continuă, dar, hei, nu ne lăsăm chiar atât de 

ușor impresionaţi. Dimpotrivă!” 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-am-fost-la-toate-primariile-din-judetul-galati-sa-depunem-dosarele-cu-semnaturi/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-am-fost-la-toate-primariile-din-judetul-galati-sa-depunem-dosarele-cu-semnaturi/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-am-fost-la-toate-primariile-din-judetul-galati-sa-depunem-dosarele-cu-semnaturi/
http://usr-galati.ro/30-709-de-galateni-au-semnat-initiativa-cetateneasca-fara-penali-in-functii-publice/
http://usr-galati.ro/30-709-de-galateni-au-semnat-initiativa-cetateneasca-fara-penali-in-functii-publice/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-duminca-29-iulie-ne-intoarcem-in-tecuci-sa-strangem-semnaturi/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-duminca-29-iulie-ne-intoarcem-in-tecuci-sa-strangem-semnaturi/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-duminca-29-iulie-ne-intoarcem-in-tecuci-sa-strangem-semnaturi/


 

 

 

27.07.2018 

 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

frisoanele-pesedistilor-din-tecuci-continua-dar-hei-nu-ne-

lasam-chiar-atat-de-usor-impresionati-dimpotriva/ 

 

 

 

 

25.07.2018 

Inauguarea filialei USR Matca  

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

la-matca-oamenii-au-sfintit-locul-prin-munca-

corectitudine-si-respect-reciproc/ 

 

 

 23.07.2018 

Scrisoare deschisă adresată PSD Tecuci 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

sa-nu-mai-indrazniti-sa-ne-opriti-prin-abuz/ 

 

 

 

21.07.2018 

USR Galați a strâns semnături și la Tecuci, în ciuda 

piedicilor pe care PSD dorea să le pună! 

 

https://usr-galati.ro/usr-galati-a-strans-semnaturi-si-la-

tecuci-in-ciuda-piedicilor-pe-care-psd-dorea-sa-le-puna/ 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-frisoanele-pesedistilor-din-tecuci-continua-dar-hei-nu-ne-lasam-chiar-atat-de-usor-impresionati-dimpotriva/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-frisoanele-pesedistilor-din-tecuci-continua-dar-hei-nu-ne-lasam-chiar-atat-de-usor-impresionati-dimpotriva/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-frisoanele-pesedistilor-din-tecuci-continua-dar-hei-nu-ne-lasam-chiar-atat-de-usor-impresionati-dimpotriva/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-la-matca-oamenii-au-sfintit-locul-prin-munca-corectitudine-si-respect-reciproc/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-la-matca-oamenii-au-sfintit-locul-prin-munca-corectitudine-si-respect-reciproc/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-la-matca-oamenii-au-sfintit-locul-prin-munca-corectitudine-si-respect-reciproc/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-sa-nu-mai-indrazniti-sa-ne-opriti-prin-abuz/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-sa-nu-mai-indrazniti-sa-ne-opriti-prin-abuz/
https://usr-galati.ro/usr-galati-a-strans-semnaturi-si-la-tecuci-in-ciuda-piedicilor-pe-care-psd-dorea-sa-le-puna/
https://usr-galati.ro/usr-galati-a-strans-semnaturi-si-la-tecuci-in-ciuda-piedicilor-pe-care-psd-dorea-sa-le-puna/


 

 

 

 

08.06.2018 

Organizarea conferinței “România în NATO – 14 ani” în 

cadrul campaniei NATO de informare publică – 

WeAreNato 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-

vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-

siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-

ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/ 

 

 

04.06.2018 

Bogdan Rodeanu, deputat USR: “Blocajul administrației 

gălățene. Minciuna disperării pesediste.” 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

blocajul-administratiei-galatene-minciuna-disperarii-

pesediste/ 

 

 

 

04.06.2018 

Bogdan Rodeanu, deputat USR: “Primăria Galați își 

discriminează cetățenii. Tu ai obligația să îți plătești 

impozitele, PSD are voie să te păcălească.” 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

primaria-galati-isi-discrimineaza-cetatenii-tu-ai-obligatia-

sa-iti-platesti-impozitele-psd-are-voie-sa-te-pacaleasca/ 

 

 

31.05.2018 

PSD-ul, la un pas de a reintroduce Zona Unitară în Galaţi 

 

https://bogdanrodeanu.ro/psd-ul-e-la-un-pas-de-a-

reintroduce-zona-unitara-in-galati/ 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-de-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-m-a-preocupat-in-cel-mai-inalt-grad-ca-tinerii-galateni-sa-afle-direct-de-la-invitatii-conferinte/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-blocajul-administratiei-galatene-minciuna-disperarii-pesediste/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-blocajul-administratiei-galatene-minciuna-disperarii-pesediste/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-blocajul-administratiei-galatene-minciuna-disperarii-pesediste/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-primaria-galati-isi-discrimineaza-cetatenii-tu-ai-obligatia-sa-iti-platesti-impozitele-psd-are-voie-sa-te-pacaleasca/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-primaria-galati-isi-discrimineaza-cetatenii-tu-ai-obligatia-sa-iti-platesti-impozitele-psd-are-voie-sa-te-pacaleasca/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-primaria-galati-isi-discrimineaza-cetatenii-tu-ai-obligatia-sa-iti-platesti-impozitele-psd-are-voie-sa-te-pacaleasca/
https://bogdanrodeanu.ro/psd-ul-e-la-un-pas-de-a-reintroduce-zona-unitara-in-galati/
https://bogdanrodeanu.ro/psd-ul-e-la-un-pas-de-a-reintroduce-zona-unitara-in-galati/


 

 

 

   22.05.2018 

Cum e la Guvern așa e și la Primăria Galați 

 

https://bogdanrodeanu.ro/cum-e-la-guvern-asa-e-si-la-

primaria-galati/ 

 

 

 

 

16.05.2018 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Datele statistice 

despre economie sunt violente, dar asta nu îl va trezi pe 

Liviu Dragnea din visele de mărire” 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

galati-datele-statistice-despre-economie-sunt-violente-

dar-asta-nu-il-va-trezi-pe-liviu-dragnea-din-visele-de-

marire/ 

 

 

03.05.2018 

Campania Fără Penali în Funcții Publice a continuat, în 

ciuda acțiunilor coaliției PSD-ALDE 

https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-galati-e-in-

puterea-noastra-acum/ 

 

 

 

   03.05.2018 

Întâlnire cu dl Bruno Ribo, Director General al 

ArcelorMittal Galaţi şi Divizia de Business Europa Sud-Est 

 

https://bogdanrodeanu.ro/intalnire-cu-dl-bruno-ribo-

director-general-al-arcelormittal-galati-si-divizia-de-

business-europa-sud-est/ 

 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Armata lui 

Dragnea a mai dat o lovitură justiţiei. Nu au mai masacrat 

legile justiţiei, au ucis şi bunul simţ.” 

https://bogdanrodeanu.ro/cum-e-la-guvern-asa-e-si-la-primaria-galati/
https://bogdanrodeanu.ro/cum-e-la-guvern-asa-e-si-la-primaria-galati/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-datele-statistice-despre-economie-sunt-violente-dar-asta-nu-il-va-trezi-pe-liviu-dragnea-din-visele-de-marire/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-datele-statistice-despre-economie-sunt-violente-dar-asta-nu-il-va-trezi-pe-liviu-dragnea-din-visele-de-marire/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-datele-statistice-despre-economie-sunt-violente-dar-asta-nu-il-va-trezi-pe-liviu-dragnea-din-visele-de-marire/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-datele-statistice-despre-economie-sunt-violente-dar-asta-nu-il-va-trezi-pe-liviu-dragnea-din-visele-de-marire/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-galati-e-in-puterea-noastra-acum/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-galati-e-in-puterea-noastra-acum/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnire-cu-dl-bruno-ribo-director-general-al-arcelormittal-galati-si-divizia-de-business-europa-sud-est/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnire-cu-dl-bruno-ribo-director-general-al-arcelormittal-galati-si-divizia-de-business-europa-sud-est/
https://bogdanrodeanu.ro/intalnire-cu-dl-bruno-ribo-director-general-al-arcelormittal-galati-si-divizia-de-business-europa-sud-est/


 

 

 

25.04.2018 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

galati-armata-lui-dragnea-a-mai-dat-o-lovitura-justitiei-

de-fapt-acum-nu-mai-masacreaza-legile-justitiei-acum-

omoara-si-bunul-simt/ 

 

 

 

11.04.2018 

 

 

Lansarea oficială la Galați a campaniei 

civice naționale „Fără Penali în funcții publice” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-am-

lansat-oficial-si-la-galati-campania-civica-nationala-fara-

penali-in-functii-publice/ 

 

 

 

 

 

   30.03.2018 

Participarea la cea de-a XIX-a ediție a Zilelor Basarabiei  

 

http://usr-galati.ro/o-zi-care-ne-a-unit-prin-dezbateri-cu-

tinerii-studenti-prin-consens-spiritualitate-si-traditie/ 

 

 

 

29.03.2018 

A fost lansată oficial strângerea de semnături pentru 

inițiativa de modificare a Constituției “Fără Penali în 

funcții publice”, susținută de USR 

 

https://bogdanrodeanu.ro/usr-incepe-strangerea-de-

semnaturi-pentru-campania-fara-penali-in-functii-

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-armata-lui-dragnea-a-mai-dat-o-lovitura-justitiei-de-fapt-acum-nu-mai-masacreaza-legile-justitiei-acum-omoara-si-bunul-simt/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-armata-lui-dragnea-a-mai-dat-o-lovitura-justitiei-de-fapt-acum-nu-mai-masacreaza-legile-justitiei-acum-omoara-si-bunul-simt/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-armata-lui-dragnea-a-mai-dat-o-lovitura-justitiei-de-fapt-acum-nu-mai-masacreaza-legile-justitiei-acum-omoara-si-bunul-simt/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-armata-lui-dragnea-a-mai-dat-o-lovitura-justitiei-de-fapt-acum-nu-mai-masacreaza-legile-justitiei-acum-omoara-si-bunul-simt/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-am-lansat-oficial-si-la-galati-campania-civica-nationala-fara-penali-in-functii-publice/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-am-lansat-oficial-si-la-galati-campania-civica-nationala-fara-penali-in-functii-publice/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-am-lansat-oficial-si-la-galati-campania-civica-nationala-fara-penali-in-functii-publice/
http://usr-galati.ro/o-zi-care-ne-a-unit-prin-dezbateri-cu-tinerii-studenti-prin-consens-spiritualitate-si-traditie/
http://usr-galati.ro/o-zi-care-ne-a-unit-prin-dezbateri-cu-tinerii-studenti-prin-consens-spiritualitate-si-traditie/
https://bogdanrodeanu.ro/usr-incepe-strangerea-de-semnaturi-pentru-campania-fara-penali-in-functii-publice/
https://bogdanrodeanu.ro/usr-incepe-strangerea-de-semnaturi-pentru-campania-fara-penali-in-functii-publice/


 

publice/ 

 

 

 

27.03.2018 

 

Am votat declarația Parlamentului României pentru 

celebrarea Unirii” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-

comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-

parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-

la-aniversarea-centenarului-unirii-basarabiei-cu-patria-

mam/ 

 

 

 

21.03.2018 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „PSD a amânat 

încă o dată aprobarea Tratatului de asistenţă juridică 

între România şi Brazilia.  

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-psd-

amanat-inca-o-data-aprobarea-tratatului-de-asistenta-

juridica-intre-romania-si-brazilia-e-un-gest-inamical-fata-

de-o-tara-care-nu-ne-gresit-cu-nimic/ 

 

 

 

 

20.03.2018 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Lui Dragnea şi lui 

Tăriceanu le e frică, le este atât de frică de anchete, aşa 

că PSD şi ALDE vor să blocheze DNA” 

 

https://bogdanrodeanu.ro/usr-incepe-strangerea-de-semnaturi-pentru-campania-fara-penali-in-functii-publice/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-la-aniversarea-centenarului-unirii-basarabiei-cu-patria-mam/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-la-aniversarea-centenarului-unirii-basarabiei-cu-patria-mam/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-la-aniversarea-centenarului-unirii-basarabiei-cu-patria-mam/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-la-aniversarea-centenarului-unirii-basarabiei-cu-patria-mam/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-la-aniversarea-centenarului-unirii-basarabiei-cu-patria-mam/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-psd-amanat-inca-o-data-aprobarea-tratatului-de-asistenta-juridica-intre-romania-si-brazilia-e-un-gest-inamical-fata-de-o-tara-care-nu-ne-gresit-cu-nimic/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-psd-amanat-inca-o-data-aprobarea-tratatului-de-asistenta-juridica-intre-romania-si-brazilia-e-un-gest-inamical-fata-de-o-tara-care-nu-ne-gresit-cu-nimic/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-psd-amanat-inca-o-data-aprobarea-tratatului-de-asistenta-juridica-intre-romania-si-brazilia-e-un-gest-inamical-fata-de-o-tara-care-nu-ne-gresit-cu-nimic/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-psd-amanat-inca-o-data-aprobarea-tratatului-de-asistenta-juridica-intre-romania-si-brazilia-e-un-gest-inamical-fata-de-o-tara-care-nu-ne-gresit-cu-nimic/


 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

lui-dragnea-si-lui-tariceanu-le-e-frica-le-este-atat-de-

frica-de-anchete-asa-ca-psd-si-alde-vor-sa-blocheze-dna/ 

 

 

 

 

12.03.2018 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Oare PSD votează 

PENTRU Tratatul cu Brazilia?” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

oare-psd-voteaza-pentru-tratatul-cu-brazilia/ 

 

 

 

 

08.03.2018 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Sper să vină, cât 

de curând, ziua în care să pot vota eliminarea pensiilor 

speciale pentru parlamentari” 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

sper-sa-vina-cat-de-curand-ziua-in-care-sa-pot-vota-

eliminarea-pensiilor-speciale-pentru-parlamentari/ 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galaţi: “PSD ţine cu orice 

preţ la pensiile speciale” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-lui-dragnea-si-lui-tariceanu-le-e-frica-le-este-atat-de-frica-de-anchete-asa-ca-psd-si-alde-vor-sa-blocheze-dna/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-lui-dragnea-si-lui-tariceanu-le-e-frica-le-este-atat-de-frica-de-anchete-asa-ca-psd-si-alde-vor-sa-blocheze-dna/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-lui-dragnea-si-lui-tariceanu-le-e-frica-le-este-atat-de-frica-de-anchete-asa-ca-psd-si-alde-vor-sa-blocheze-dna/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-oare-psd-voteaza-pentru-tratatul-cu-brazilia/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-oare-psd-voteaza-pentru-tratatul-cu-brazilia/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-sper-sa-vina-cat-de-curand-ziua-in-care-sa-pot-vota-eliminarea-pensiilor-speciale-pentru-parlamentari/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-sper-sa-vina-cat-de-curand-ziua-in-care-sa-pot-vota-eliminarea-pensiilor-speciale-pentru-parlamentari/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-sper-sa-vina-cat-de-curand-ziua-in-care-sa-pot-vota-eliminarea-pensiilor-speciale-pentru-parlamentari/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-psd-tine-cu-orice-pret-la-pensiile-speciale/


 

02.03.2018 psd-tine-cu-orice-pret-la-pensiile-speciale/ 

 

 

23.02.2018 

Ministrul Toader a vrut să publice joi pdf-uri făcute a 

doua zi 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

ministrul-toader-vrut-sa-publice-joi-pdf-uri-facute-vineri/ 

 

 

 

 

22.02.2018 

Întâlnirea, în calitate de copreședinte al Comisiei 

commune pentru integrare europeană dintre 

Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, 

cu domnul Iurie Leancă, viceprim-ministrul pentru 

integrare europeană a Republicii Moldova 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-

comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-

parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-

ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-

moldo/ 

 

 

 

21.02.2018 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Prin votul de 

astăzi s-a dus în derizoriu unul dintre cele mai importante 

instrumente ale democrației – controlul parlamentar – și 

se va continua tabloidizarea Parlamentul în sine!” 

 

http://usr-galati.ro/pozitia-usr-despre-infiintarea-

comisiei-speciale-de-ancheta-activitatii-spp/ 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-psd-tine-cu-orice-pret-la-pensiile-speciale/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-ministrul-toader-vrut-sa-publice-joi-pdf-uri-facute-vineri/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-ministrul-toader-vrut-sa-publice-joi-pdf-uri-facute-vineri/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-copresedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-ccie-angajamentul-comun-al-parlamentarilor-romani-si-moldo/
http://usr-galati.ro/pozitia-usr-despre-infiintarea-comisiei-speciale-de-ancheta-activitatii-spp/
http://usr-galati.ro/pozitia-usr-despre-infiintarea-comisiei-speciale-de-ancheta-activitatii-spp/


 

 

 

 

 

 

 

21.02.2018 

Participarea la Conferința Interparlamentară privind 

Politica Externă și e Securitate Comună și Politica de 

Securitate și Apărare Comună, de la Sofia, Bulgria 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-

comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-

nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-

o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze-cu-

succe/ 

 

 

 

 

 

02.02.2018 

PSD dorește controlul politic al SPP  

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

spp-ul-nu-e-firma-de-paza-de-la-scoala-din-videle/ 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Voi vota 

împotriva lipsei de profesionalism, lipsei de credibilitate, 

incoerenței instituționale și a controlului discreționar 

politic asupra siguranței naționale” 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze-cu-succe/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze-cu-succe/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze-cu-succe/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze-cu-succe/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-este-necesar-ca-tarile-riverane-dunarii-sa-aiba-o-strategie-comuna-pe-care-sa-o-implementeze-cu-succe/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-spp-ul-nu-e-firma-de-paza-de-la-scoala-din-videle/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-spp-ul-nu-e-firma-de-paza-de-la-scoala-din-videle/


 

29.01.2018 http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

voi-vota-impotriva-lipsei-de-profesionalism-lipsei-de-

credibilitate-incoerentei-institutionale-si-a-controlului-

discretionar-politic-asupra-sigurantei-nationale/ 

 

 

 

 

05.01.2018 

Am lansat campania de informare publică despre Zona 

Metropolitană “Dunărea de Jos”, pentru a pregăti 

comunitatea locală (cetăţenii, mediu de afaceri, mediu 

universitar şi autorităţi locale) în vederea înfiinţării Zonei 

Metropolitane “Dunărea de Jos”. 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

aceasta-trebuie-sa-fie-zona-metropolitana-dunarea-de-

jos-si-acesta-este-viitorul-regiunii-de-sud-est-a-romaniei/ 

25.09.2018 Șomajul în Galați nu reprezină o problem pentru niciun 

consilier local sau județean de la niciun partid  

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

galati-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-

judetean-0-zero-nu-a-pronuntat-nici-macar-o-data-

cuvintele-somaj-sau-somer/ 

22.09.2017 Galațiul, Maramureșul, Gorjul, Sălajul și Ilfovul sunt 

singurele județe din țară în care numărul șomerilor a 

crescut în ultimul an  

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-voi-vota-impotriva-lipsei-de-profesionalism-lipsei-de-credibilitate-incoerentei-institutionale-si-a-controlului-discretionar-politic-asupra-sigurantei-nationale/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-voi-vota-impotriva-lipsei-de-profesionalism-lipsei-de-credibilitate-incoerentei-institutionale-si-a-controlului-discretionar-politic-asupra-sigurantei-nationale/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-voi-vota-impotriva-lipsei-de-profesionalism-lipsei-de-credibilitate-incoerentei-institutionale-si-a-controlului-discretionar-politic-asupra-sigurantei-nationale/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-voi-vota-impotriva-lipsei-de-profesionalism-lipsei-de-credibilitate-incoerentei-institutionale-si-a-controlului-discretionar-politic-asupra-sigurantei-nationale/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-aceasta-trebuie-sa-fie-zona-metropolitana-dunarea-de-jos-si-acesta-este-viitorul-regiunii-de-sud-est-a-romaniei/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-aceasta-trebuie-sa-fie-zona-metropolitana-dunarea-de-jos-si-acesta-este-viitorul-regiunii-de-sud-est-a-romaniei/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-aceasta-trebuie-sa-fie-zona-metropolitana-dunarea-de-jos-si-acesta-este-viitorul-regiunii-de-sud-est-a-romaniei/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-a-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-somer/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-a-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-somer/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-a-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-somer/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-a-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-somer/


 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

in-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-a-avut-mai-

multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-

severin-si-ilfov-la-un-loc/ 

08.09.2017 Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: “Integritatea roșie 

a intereslor PSD din Matca și Culdalbi trebuie verificată“ 

 

https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-

integritatea-rosie-a-intereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-

trebuie-verificata/ 

07.09.2017 Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Dacă problema nu 

ar fi atât de gravă, am putea chiar să râdem de ministrul 

ALDE, Toma Petcu.” 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

galati-daca-problema-nu-ar-fi-atat-de-grava-am-putea-

chiar-sa-radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/ 

 

 

04.09.2017 

 

Frăția roție a contractelo9r cu bani publici, din mediul 

rural, nu mai poate fi trecută cu vederea 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

galati-fratia-rosie-a-contractelor-cu-bani-publici-din-

mediul-rural-nu-mai-poate-fi-trecuta-cu-vederea/ 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-in-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-a-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-in-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-a-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-in-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-a-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-in-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-a-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-integritatea-rosie-a-intereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-trebuie-verificata/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-integritatea-rosie-a-intereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-trebuie-verificata/
https://bogdanrodeanu.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-integritatea-rosie-a-intereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-trebuie-verificata/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-daca-problema-nu-ar-fi-atat-de-grava-am-putea-chiar-sa-radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-daca-problema-nu-ar-fi-atat-de-grava-am-putea-chiar-sa-radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-daca-problema-nu-ar-fi-atat-de-grava-am-putea-chiar-sa-radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-fratia-rosie-a-contractelor-cu-bani-publici-din-mediul-rural-nu-mai-poate-fi-trecuta-cu-vederea/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-fratia-rosie-a-contractelor-cu-bani-publici-din-mediul-rural-nu-mai-poate-fi-trecuta-cu-vederea/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-fratia-rosie-a-contractelor-cu-bani-publici-din-mediul-rural-nu-mai-poate-fi-trecuta-cu-vederea/


 

 

 

 

 

 

22.12.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galaţi: “Nu am crezut că 

vom ajunge să luptăm, din nou, pentru a apăra, şi în 

Parlament, valorile pentru care românii au luptat în 

decembrie 1989” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

nu-am-crezut-ca-vom-ajunge-sa-luptam-din-nou-pentru-

a-apara-si-in-parlament-valorile-pentru-care-romanii-au-

luptat-in-decembrie-1989/ 

 

 

 

 

 

14.12.2017 

Niciun parlamentar gălăţean care susţine guvernul PSD-

ALDE nu a depus vreun amendament pentru drumurile 

expres care să conecteze Galaţiul şi spre Nord şi spre 

autostradă” 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-nu-vor-

drum-express-nici-spre-drajna-si-nici-spre-tecuci-niciun-

parlamentar-galatean-care-sustine-guvernul-psd-alde-nu-

a-depus-vreun-amendament-pentru-drumurile-expres/ 

 

 

 

 

Am depus 4 amendamente pe transporturi care 
vizau primele etape de investiție pentru drumurile 
expres Bacău-Focșani-Brăila-Galați-Giurgiulești și 
Găești-Ploiești-Buzău-Brăila 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-nu-am-crezut-ca-vom-ajunge-sa-luptam-din-nou-pentru-a-apara-si-in-parlament-valorile-pentru-care-romanii-au-luptat-in-decembrie-1989/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-nu-am-crezut-ca-vom-ajunge-sa-luptam-din-nou-pentru-a-apara-si-in-parlament-valorile-pentru-care-romanii-au-luptat-in-decembrie-1989/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-nu-am-crezut-ca-vom-ajunge-sa-luptam-din-nou-pentru-a-apara-si-in-parlament-valorile-pentru-care-romanii-au-luptat-in-decembrie-1989/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-nu-am-crezut-ca-vom-ajunge-sa-luptam-din-nou-pentru-a-apara-si-in-parlament-valorile-pentru-care-romanii-au-luptat-in-decembrie-1989/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-nu-vor-drum-express-nici-spre-drajna-si-nici-spre-tecuci-niciun-parlamentar-galatean-care-sustine-guvernul-psd-alde-nu-a-depus-vreun-amendament-pentru-drumurile-expres/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-nu-vor-drum-express-nici-spre-drajna-si-nici-spre-tecuci-niciun-parlamentar-galatean-care-sustine-guvernul-psd-alde-nu-a-depus-vreun-amendament-pentru-drumurile-expres/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-nu-vor-drum-express-nici-spre-drajna-si-nici-spre-tecuci-niciun-parlamentar-galatean-care-sustine-guvernul-psd-alde-nu-a-depus-vreun-amendament-pentru-drumurile-expres/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-nu-vor-drum-express-nici-spre-drajna-si-nici-spre-tecuci-niciun-parlamentar-galatean-care-sustine-guvernul-psd-alde-nu-a-depus-vreun-amendament-pentru-drumurile-expres/


 

 

12.12.2017 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-
galatiul-si-braila-au-mai-pierdut-azi-o-lupta/ 

 
 

 

 

 

 

11.12.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR: Județul Galați: 126.414 

asigurați** și 142.771 pensionari * 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

judetul-galati-126-414-asigurati-si-142-771-pensionari/ 

 

 

 

8.12.2017 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Cu PSD-ul nu 

trebuie să luptăm doar în Bucureşti, în Parlament, ci şi în 

ţară, în oraşe şi comune. Chiar dacă suntem singurii care 

o facem.” 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

cu-psd-ul-nu-trebuie-sa-luptam-doar-bucuresti-

parlament-ci-si-tara-orase-si-comune-chiar-daca-suntem-

singurii-care-o-facem/ 

 

 

 

 

Participare la un seminar internațional organizat de către 

Centrul european pentru studii de securitate Marshall 

Center, în localitatea germană Garmisch-Partenkirchen. 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galatiul-si-braila-au-mai-pierdut-azi-o-lupta/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galatiul-si-braila-au-mai-pierdut-azi-o-lupta/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-judetul-galati-126-414-asigurati-si-142-771-pensionari/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-judetul-galati-126-414-asigurati-si-142-771-pensionari/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-cu-psd-ul-nu-trebuie-sa-luptam-doar-bucuresti-parlament-ci-si-tara-orase-si-comune-chiar-daca-suntem-singurii-care-o-facem/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-cu-psd-ul-nu-trebuie-sa-luptam-doar-bucuresti-parlament-ci-si-tara-orase-si-comune-chiar-daca-suntem-singurii-care-o-facem/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-cu-psd-ul-nu-trebuie-sa-luptam-doar-bucuresti-parlament-ci-si-tara-orase-si-comune-chiar-daca-suntem-singurii-care-o-facem/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-cu-psd-ul-nu-trebuie-sa-luptam-doar-bucuresti-parlament-ci-si-tara-orase-si-comune-chiar-daca-suntem-singurii-care-o-facem/


 

   14.11.2017 

 

https://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-

evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-

de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-

international-organizat-de-catre-centrul-european-

pentru-stu/ 

 

 

 

 

13.11.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Iarăşi a scăzut 

consumul de apă potabilă. Al 11-lea an consecutiv.” 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-

iarasi-scade-consumul-de-apa-potabila-al-11-lea-an-

consecutiv/ 

 

 

11.12.2017 

 

 

 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR: Județul Galați: 126.414 

asigurați** și 142.771 pensionari * 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

judetul-galati-126-414-asigurati-si-142-771-pensionari/ 

 

 

 

 

 09.11.2017 

Inaugurarea grădiniței-creșă Zamcioji din Republica 

Moldova 

 

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-

al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-

https://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
https://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
https://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
https://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
https://usr-galati.ro/strategii-de-securitate-analiza-evolutiei-nato-si-rolul-ue-ca-implementator-de-politici-de-aparare-comune-dezbatute-in-cadrul-seminarului-international-organizat-de-catre-centrul-european-pentru-stu/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-iarasi-scade-consumul-de-apa-potabila-al-11-lea-an-consecutiv/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-iarasi-scade-consumul-de-apa-potabila-al-11-lea-an-consecutiv/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-iarasi-scade-consumul-de-apa-potabila-al-11-lea-an-consecutiv/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-judetul-galati-126-414-asigurati-si-142-771-pensionari/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-judetul-galati-126-414-asigurati-si-142-771-pensionari/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-ca/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-ca/


 

parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-

prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-ca/ 

 

 

 

29.10.2017 

Care sunt atribuțiile și rolurile consilierului local? 

 

http://usr-galati.ro/care-sunt-atributiile-si-rolurile-
consilierului-local 

 

 

 

 

 

27.10.2017 

Participarea, în calitate de vicepreședinte al Comisiei de 

Apărare a Camerei Deputaților, la o întâlnire cu omologii 

parlamentari din Israel, membri ai Comisiei de politică 

externă și apărare din Knesset, condusă de președintele 

Avi Dichter 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-
comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-
nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-
prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-
israelul-co/ 

 

 

 

17.10.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Șomerii din Galați 

au cele mai mari indemnizații din țară. Dar asta nu este o 

veste bună.” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

somerii-din-galati-au-cele-mai-mari-indemnizatii-din-

https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-ca/
https://bogdanrodeanu.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-prin-programul-de-asistenta-tehnica-si-financiara-pe-ca/
http://usr-galati.ro/care-sunt-atributiile-si-rolurile-consilierului-local
http://usr-galati.ro/care-sunt-atributiile-si-rolurile-consilierului-local
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-israelul-co/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-israelul-co/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-israelul-co/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-israelul-co/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-cooperarea-internationala-ramane-o-prioritate-pentru-statele-responsabile-iar-romania-si-israelul-co/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-somerii-din-galati-au-cele-mai-mari-indemnizatii-din-tara-dar-asta-nu-este-o-veste-buna/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-somerii-din-galati-au-cele-mai-mari-indemnizatii-din-tara-dar-asta-nu-este-o-veste-buna/


 

tara-dar-asta-nu-este-o-veste-buna/ 

 

 

 

10.10.2017 

Participarea la inauguarea grădinișei din satul Budești, 

Republica Moldova alături de Excelența Sa domnul 

Ambasador Daniel Ioniță 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-

comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-

parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-

inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic/ 

 

 

10.10.2017 

Participarea, în calitate de vicepreședinte al Comisiei 

pentru Apărare, la cea de a 63-a sesiuni anuale a Adunării 

Parlamentare a NATO găzduită de România 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-

comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-

existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-

bazata-pe-viziuni-comune-ceea-ce-priveste-partene/ 

 

 

 

 

     8.10.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Am identificat 3 

comune care, în luna iulie 2017, nu aveau niciun şomer.” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

am-indentificat-3-comune-care-in-luna-iulie-2017-nu-

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-somerii-din-galati-au-cele-mai-mari-indemnizatii-din-tara-dar-asta-nu-este-o-veste-buna/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-inca-un-obiectiv-a-fost-finalizat-cu-sprijinul-tehnic/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-ceea-ce-priveste-partene/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-ceea-ce-priveste-partene/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-ceea-ce-priveste-partene/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-din-cadrul-camerei-deputatilor-existenta-unei-cooperari-institutionale-este-fireasca-si-bazata-pe-viziuni-comune-ceea-ce-priveste-partene/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-am-indentificat-3-comune-care-in-luna-iulie-2017-nu-aveau-niciun-somer/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-am-indentificat-3-comune-care-in-luna-iulie-2017-nu-aveau-niciun-somer/


 

aveau-niciun-somer/ 

 

 

 

8.10.2017 

Fără a minimiza cu nimic gravitatea problemelor generate 

de migrația externă a tinerilor pentru un trai mai bun, 

principala problemă a României devine migrația internă a 

vârstnicilor, pentru un trai mai ieftin 

 

http://usr-galati.ro/fara-minimiza-cu-nimic-gravitatea-

problemelor-generate-de-migratia-externa-tinerilor-

pentru-un-trai-mai-bun-principala-problema-romaniei-

devine-migratia-interna-varstnicilor-pentru-un-trai-m/ 

 

 

 

28.09.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „În cazul în care 

consilierii județeni nu știu, să îi informăm” 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-

cazul-care-consilierii-judeteni-nu-stiu-sa-ii-informam/ 

 

 

 

 

 

25.09.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Niciun consilier 

local (0, zero ) şi niciun consilier județean ( 0, zero ) nu a 

pronunţat nici măcar o dată cuvintele şomaj sau şomer” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-niciun-

consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-

nu-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-am-indentificat-3-comune-care-in-luna-iulie-2017-nu-aveau-niciun-somer/
http://usr-galati.ro/fara-minimiza-cu-nimic-gravitatea-problemelor-generate-de-migratia-externa-tinerilor-pentru-un-trai-mai-bun-principala-problema-romaniei-devine-migratia-interna-varstnicilor-pentru-un-trai-m/
http://usr-galati.ro/fara-minimiza-cu-nimic-gravitatea-problemelor-generate-de-migratia-externa-tinerilor-pentru-un-trai-mai-bun-principala-problema-romaniei-devine-migratia-interna-varstnicilor-pentru-un-trai-m/
http://usr-galati.ro/fara-minimiza-cu-nimic-gravitatea-problemelor-generate-de-migratia-externa-tinerilor-pentru-un-trai-mai-bun-principala-problema-romaniei-devine-migratia-interna-varstnicilor-pentru-un-trai-m/
http://usr-galati.ro/fara-minimiza-cu-nimic-gravitatea-problemelor-generate-de-migratia-externa-tinerilor-pentru-un-trai-mai-bun-principala-problema-romaniei-devine-migratia-interna-varstnicilor-pentru-un-trai-m/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-cazul-care-consilierii-judeteni-nu-stiu-sa-ii-informam/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-cazul-care-consilierii-judeteni-nu-stiu-sa-ii-informam/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-somer/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-somer/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-somer/


 

somer/ 

 

 

 

22.09.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR: „În iulie, sub conducerea 

PSD şi ALDE, Galaţiul a avut mai mulţi şomeri decât 

judeţele Cluj, Timiş, Tulcea, Caraş Severin şi Ilfov la un 

loc” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-iulie-

sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-avut-mai-multi-

someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-

ilfov-la-un-loc/ 

 

 

 

 

19.09.2017 

Alături de colegii din Comisiile pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională, precum și cele pentru 

afaceri europene ale Parlamentului României, am 

participat la întrevederea cu domnul Julian King, 

Comisarul European pentru Uniunea de Securitate. 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-
comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-
nationala-comisarul-european-si-exprimat-opinia-ca-
schengen-ar-fi-mai-puternic-si-toate-tarile-ar-avea-de-
cas/ 

 

 

 

Am participat, în calitate de preşedinte al Comisiei 

comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul 

României şi Parlamentul RepubliciiMoldova, însoțit de 

colegii deputaţi Marius Budăi şi Daniel Popescu, la 

inaugurarea grădiniţei „Ghiocel” din satul Târnova, 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-niciun-consilier-local-0-zero-si-niciun-consilier-judetean-0-zero-nu-pronuntat-nici-macar-o-data-cuvintele-somaj-sau-somer/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-iulie-sub-conducerea-psd-si-alde-galatiul-avut-mai-multi-someri-decat-judetele-cluj-timis-tulcea-caras-severin-si-ilfov-la-un-loc/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-comisarul-european-si-exprimat-opinia-ca-schengen-ar-fi-mai-puternic-si-toate-tarile-ar-avea-de-cas/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-comisarul-european-si-exprimat-opinia-ca-schengen-ar-fi-mai-puternic-si-toate-tarile-ar-avea-de-cas/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-comisarul-european-si-exprimat-opinia-ca-schengen-ar-fi-mai-puternic-si-toate-tarile-ar-avea-de-cas/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-comisarul-european-si-exprimat-opinia-ca-schengen-ar-fi-mai-puternic-si-toate-tarile-ar-avea-de-cas/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-ordine-publica-si-siguranta-nationala-comisarul-european-si-exprimat-opinia-ca-schengen-ar-fi-mai-puternic-si-toate-tarile-ar-avea-de-cas/


 

16.09.2017 raionul Edineţ.  

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-

comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-

parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-

avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificam-

sprijinul/ 

 

 

 

 

 

 

15.09.2017 

Cu onoare, în calitate de vicepreședinte al Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 
alături de președintele comisiei și alți colegi, am primit 
vizita domnului Damir KRSTIČEVIĆ viceprim-ministru și 
ministru al apărării al Republicii Croația 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-
comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-
croatia-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-
fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-balcani/ 

 

 

 

12.09.2017 

USR Galați: „Sârma, soluția administrației locale 
pentru siguranța cetățeanului” 

 

http://usr-galati.ro/usr-galati-sarma-solutia-
administratiei-locale-pentru-siguranta-cetateanului/ 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificam-sprijinul/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificam-sprijinul/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificam-sprijinul/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificam-sprijinul/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-presedinte-al-comisiei-comune-pentru-integrare-europeana-dintre-parlamentul-romaniei-si-parlamentul-republicii-moldova-avem-toate-motivele-sa-continuam-si-sa-intensificam-sprijinul/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-balcani/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-balcani/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-balcani/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-vicepresedinte-al-comisiei-pentru-aparare-cooperarea-dintre-romania-si-croatia-cadrul-nato-si-ue-ramane-un-element-fundamental-al-asigurarii-stabilitatii-balcani/
http://usr-galati.ro/usr-galati-sarma-solutia-administratiei-locale-pentru-siguranta-cetateanului/
http://usr-galati.ro/usr-galati-sarma-solutia-administratiei-locale-pentru-siguranta-cetateanului/


 

 

 

 

 

08.09.2017 

Am trimis către Agenția Națională de Integritate o 

sesizare privind pe dl Florea Gică, președinte al PSD 

Matca, întemeiată pe faptul că din declarația de interese 

depusă anul trecut lipsesc un număr important de 

contracte cu bani publici obținute de către firma SC 

Davide Construct SRL  

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-

integritatea-rosie-a-intereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-

trebuie-verificata/ 

 

 

 

 

08.09.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Dacă problema nu 

ar fi atât de gravă, am putea chiar să râdem de ministrul 

ALDE, Toma Petcu.” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

daca-problema-nu-ar-fi-atat-de-grava-putea-chiar-sa-

radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/ 

 

 

 

06.09.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: ʺPentru o 
cacialma politică NU ai voie să folosești moralul 
militarilor și al familiilor lorʺ 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-
galati-%ca%bapentru-o-cacialma-politica-nu-ai-voie-sa-
folosesti-moralul-militarilor-si-al-familiilor-lor%ca%ba/ 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-integritatea-rosie-a-intereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-trebuie-verificata/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-integritatea-rosie-a-intereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-trebuie-verificata/
http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-integritatea-rosie-a-intereselor-psd-din-matca-si-cudalbi-trebuie-verificata/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-daca-problema-nu-ar-fi-atat-de-grava-putea-chiar-sa-radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-daca-problema-nu-ar-fi-atat-de-grava-putea-chiar-sa-radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/
http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-daca-problema-nu-ar-fi-atat-de-grava-putea-chiar-sa-radem-de-ministrul-alde-toma-petcu/
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04.09.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galaţi: „Frăţia roşie a 

contractelor cu bani publici din mediul rural nu mai poate 

fi trecută cu vederea” 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-

fratia-rosie-contractelor-cu-bani-publici-din-mediul-rural-

nu-mai-poate-fi-trecuta-cu-vederea/ 

 

 

 

   01.09.2017 

Am avut onoarea de a reprezenta România în Republica 

Slovacă împreună cu președintele Comisiei de apărare, 

ordine publică și siguranță națională a Camerei 

Deputaților, Dorel Căprar, la aniversarea a 73 de ani de la 

începerea Insurecţiei Naţionale Slovace.  

http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-29-august-

ziua-insurectiei-nationale-slovace-ziua-comemorarii-

celor-peste-10-000-de-soldati-romani-care-si-au-dat-

viata-pentru-eliberarea-acestei-tari/ 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Continuăm 

presiunea pentru transparență în administrația publică 

locală.” 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-
continuam-presiunea-pentru-transparenta-
administratia-publica-locala/ 
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29.08.2017  

 

 

 

25.08.2017 

Răspuns pozitiv al Primăriei, față de solicitarea USR 

Galați: Vom avea trecere de pietoni, în dreptul Stării 

Civile 

 

http://usr-galati.ro/raspuns-pozitiv-al-primariei-fata-de-

solicitarea-usr-galati-vom-avea-trecere-de-pietoni-

dreptul-starii-civile/ 

 

 

24.08.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „#NuȚine pentru 

că #REZIST” 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-nutine-

pentru-ca-rezist/ 

 

 

 

22.08.2017 

În cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională am dezbătut și discutat proiectul de 

lege ce vizează organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române. 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-

sustinem-consolidarea-competentelor-jandarmeriei-

romane-ceea-ce-priveste-controlul-materialului-lemnos-

si-constatarea-faptelor-de-natura-penala-si-

contraventio/ 
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  11.08.2017 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Propunem 
ca interzicerea cumulului pensie – salariu să fie 
extinsă și la nivelul contractelor de mandat, nu doar 
a contractelor de muncă.” 

 

 

http://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-

galati-propunem-ca-interzicerea-cumulului-pensie-
salariu-sa-fie-extinsa-si-la-nivelul-contractelor-de-
mandat-nu-doar-contractelor-de-munca/ 

 

 

 

 

 

10.08.2017 

Monumentul nepăsării: Obeliscul de Galați 

 

 

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

 

 

 

04.08.2017 

 

USR Galați: Pentru a te căsători trebuie să încalci legea 

 

 

http://usr-galati.ro/usr-galati-pentru-te-casatori-
trebuie-sa-incalci-legea/ 
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04.08.2017 

 

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

 

 

http://usr-galati.ro/usr-galati-nu-poti-sa-dai-coltul-la-
psd-si-nici-la-noua-primarie-pe-trotuar/ 

 

 

 

 

03.08.2017 

USR Galați: Pe strada Traian a fost depășit planul la stâlpi 

 

 

http://usr-galati.ro/usr-galati-pe-strada-traian-fost-
depasit-planul-la-stalpi/ 

 

 

 

 

 

03.08.2017 

Deputat USR Galați, Bogdan Rodeanu: „O problemă de 
siguranță națională pentru România este modificarea 
haotică și intempensivă a legislației privind regimul 
pensiilor speciale anunțată de guvernul PSD-ALDE” 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-
o-problema-de-siguranta-nationala-pentru-romania-
este-modificarea-haotica-si-intempensiva-legislatiei-
privind-regimul-pensiilor-speciale-anuntata-de-guvernul-
psd/ 
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01.08.2017 

În calitate de deputat USR Galați, am condus delegația 
parlamentară a României în cadrul unor întâlniri dintre 
membrii celor două Comisii pentru integrare europeană 
din cadrul parlamentelor României și Republicii Moldova. 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-
%CA%BA-romania-ramane-principalul-partener-loial-si-
ferm-procesul-de-integrare-sustinand-logistic-si-
financiar-proiecte-importante-pentru-republica-
moldova/ 

 

 

 

 

 

13.06.2017 

Întâlniri privind ”Cooperarea în domeniul securității și 
migrației” de la Garmisch Partenkirchen, organizate de 
Centrul European pentru Studii de Securitate “George C. 
Marshall” 

 

https://usr-galati.ro/bogdan-rodeanu-deputat-usr-galati-
cooperarea-in-domeniul-securitatii-si-migratiei-a-fost-
tema-sesiunilor-si-totodata-prioritatea-deja-asumata-de-
romania-ca-stat-membru-ue-nato-s/ 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

Deschidere cabinet parlamentar: 

 

Galaţi, Str. Traian nr. 95, bl. A-5A, parter, jud. Galaţi, Cod 
Poștal 800003, tel.: 

0336.117.744, mail: contact@usr-galati.ro 

-Audiențe- 01.03.2017-3.07.2017: nr.total- 25 
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Introducerea unui sistem de facilitare și anunțare a 
intervalelor de 

timp dedicate audiențelor pentru cetățeni printr-un 
sistem de 

programări online:http://usr-galati.ro/audiente/ 

 

Studiu USR: Galațiul este un județ defavorizat (și) 
informatic: http://usr-galati.ro/studiu-usr-galatiul-este-
un-judet-defavorizat-si-informatic/migrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: Cum verifici dacă 
un primar pesedist te minte „frumos”: 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-
cum-verifici-daca-un-primar-pesedist-te-minte-frumos/ 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Campionii 
ignoranței din Consiliul Local al municipiului Galați” 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-
campionii-ignorantei-din-consiliul-local-al-municipiului-
galati/ 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Prima obligație a 
aleșilor rămâne documentarea. Astfel, se previne 
habarnismul.” 
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Ianuarie – 

Septembrie 

2017 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-bogdan-rodeanu-prima-
obligatie-a-alesilor-ramane-documentarea-astfel-se-
previne-habarnismul/* 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: “Au închis și ochii, 
nu doar termoficarea!“* 

 

http://usr-galati.ro/deputat-bogdan-rodeanu-au-inchis-
si-ochii-nu-doar-termoficarea/ 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: Pe 9 ianuarie 
2017, consumul de gaze naturale a fost de 103,58% din 
capacitatea maximă de intrare în rețeaua Galațiului 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-
pe-9-ianuarie-2017-consumul-de-gaze-naturale-a-fost-
de-10358-din-capacitatea-maxima-de-intrare-in-reteaua-
galatiului/ 

 

Bogdan Rodeanu, deputat USR Galați: „Iarna PSD a dat 
investițiile pe copcă” 

 

http://usr-galati.ro/deputat-usr-galati-bogdan-rodeanu-
iarna-psd-a-dat-investitiile-pe-copca/ 

 

Guvernul PSD se laudă cu ce nu va face iarna viitoare* 
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http://usr-galati.ro/guvernul-psd-se-lauda-cu-ce-nu-va-
face-iarna-viitoare/ 
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