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Funcții Politice și Activitate Legislativă

Legistatura 2020 - Prezent

- Deputat în Parlamentul României.
- Vicelider al Grupului Parlamentar USR din cadrul Camerei Deputaților 
- Vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și 
Siguranță Națională.
- Secretar al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului în domeniul securităţii naţionale.
- Membru al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara 
Granițelor.
- Vicepreședinte Grupul Ecumenic de Rugăciune.

Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare 
internaţionale:
- Membru al Grupului mixt de control parlamentar specializat al Europol 
(până în mai 2022)

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state:
- Vicepreședinte al grupului parlamentar de prietenie cu 
Republica Macedonia de Nord 

Membru al grupului parlamentar de prietenie cu Albania - 

Membru al Biroului Județean al Filialei USR Galați

Legislativ până în prezent:
Propuneri legislative inițiate: 90, din care 12 promulgate legi
Luări de cuvânt: 79 (în 54 ședințe)



Legislatura 2016 – 2020

- Deputat în Parlamentul României (21/12/2016 – început 

mandat)

- Vicelider al Grupului Parlamentar USR din cadrul Camerei 

Deputaților  (01/09/2017- început mandat)

- Vicepreședinte al Camerei Deputaților 01/09/2020 - 18/12/2020

- Vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și 

Siguranță Națională (21/12/2016- început mandat)

- Co-Președinte al Comisiei comune pentru integrare europeană 

dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova 

- Membru al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și 

Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție 

și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai 

acestor partide 

- Membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare 

pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul 

semestru al anului 2019

- Membru al Grupului Ecumenic de Rugăciune

Președinte Filiala Județeană USR Galați

Propuneri legislative inițiate:139, din care 24 promulgate legi

Luări de cuvânt: 93 (în 59 ședințe)



Educație:

Septembrie 2022 – în curs

Doctorand al Universității ”Dunărea de Jos” Galați, profil Management.

Martie - Aprilie 2021

”Managementul Strategic al Afacerilor Interne” Curs post-universitar

Colegiul Național de Afaceri Interne.

01/10/2015 – 01/06/2017

”Ingineria Mediului, Monitorizarea și Managementul Mediului”

Masterat (disertație în curs) Facultatea de Științe și Mediu din cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” Galați.

01/10/2010 – 01/06/2012

”Strategii și Politici Manageriale”

Masterat Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” Galați.

01/10/2007 – 01/07/2010

”Management” 

Licență Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați.

01/10/1999 – 01/07/2004

”Telecomunicații”

Facultatea de Inginerie Electrică şi Știința Calculatoarelor din cadrul 

Universității „Dunărea de Jos” Galați.

15/09/1995 – 15/06/1999

Liceul Industrial Metalurgic Nr.3 Galați - Profil ”Automatizări”.



Studii de specialitate 

Curs post-universitar
”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”

- București, Martie - Aprilie 2021

Formator:
Colegiul Naţional de Afaceri Interne

Cursuri:
”Securitate strategică la nivel federal”
”Perspective academice ale entităților de tip think tank asupra 
problemelor de securitate transatlantică și a amenințărilor 
globale critice”
”Rolul contractorilor din domeniul apărării în arhitectura de 
securitate a Statelor Unite ale Americii”
”Dezinformarea ca amenințare la adresa securității”
”Viitorul NATO” - Washington D.C. 2019

Inițiativa Viitoarea Europă, Consiliul Atlantic (Future Europe 

Initiative, Atlantic Council) / Biroul pentru afaceri politico-

militare / Biroul pentru contracararea terorismului și a  

extremismului violent / Biroul internațional pentru narcotice şi 

aplicare a legii / Biroul pentru afaceri europene și euro-asiatice 

/ Departamentul de Stat / Centrul pentru studii strategice și 

internaționale (Center for Strategic and International Studies) / 

Centrul pentru o nouă securitate americană (Center for a New 

American Security) / Subcomisia pentru apărare / Comisia 

pentru alocări bugetare / Senatul Statelor Unite ale Americii / 

Biroul adjunctului subsecretarului pentru afaceri europene și 

NATO / Departamentul Apărării / Pentagon / Biroul pentru 

politici și angajamente internaționale / Departamentul pentru 

Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii / Institutul 

pentru Studii Naționale Strategice / Universitatea Națională de 

Apărare.



            Școala de politici și strategii globale și Programul China secolului XXI, 
Universitatea din California, San Diego – interese de securitate în 
zona Coastei Pacificului / Programul de securitate internă, San Diego 
State University – pregătire academică pentru cooperare în domeniul 
securității interne / Centrul de coordonare a aplicării legii din San 
Diego (SDLECC) – cooperare inter-agenții pentru descurajarea 
terorismului / Garda de Coastă a Statelor Unite ale Americii / Baza 
navală din Coronado – capabilități operaționale ale Gărzii de Coastă 
pentru combaterea traficului de droguri / Centrul de detenție Otay 
Mesa, Agenția pentru controlul imigrației și vămilor / Departamentul 
pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii

Cursuri:

”Perspective academice asupra securității naționale și amenințărilor 
cibernetice”
”Cooperarea dintre structurile militare și cele de aplicare a legii 
pentru contracararea amenințărilor” 
                                                                   - Lincoln, Nebraska 2019

Formatori:

Homeland Security – Securitate internă la nivel statal și coordonarea 
cu entitățile federale / Garda Națională și Agenția de Management al 
situațiilor de urgență din Nebraska – suport și apărare la nivel local și 
în afara teritoriului / Centrul de analiză a informațiilor din Nebraska 
(NIAC) – Centrul integrat (Fusion Center) din cadrul poliției locale / 
Comandamentul Strategic (USSTRATCOM) – formarea și 
implementarea politicilor de apărare și cooperare aliată pentru 
descurajarea și identificarea amenințărilor strategice / Colegiul de 
drept, Universitatea din Nebraska, Lincoln – securitate națională în 
spațiul cibernetic.

Cursuri:
” Comanda și controlul forțelor aliate în zona atlantică de operații”

- Norfolk, Virginia 2019

Formator:
Comandamentul Suprem Aliat pentru transformare (NATO- SACT)

Cursuri:
”Protecția frontierelor Statelor 
Unite” ”Imigrație și securitate 
națională”
”Considerații de securitate în regiunea Asia de Est-Pacific” 
”Resurse militare în San Diego”
”Perspectiva Asia-Pacific”
”Sisteme de management al cunoașterii în sectorul de securitate”                                                    
                                                                  - San Diego, California 2019



Cursuri:

”Promovarea femeilor în domeniul securității”
”Operații interinstituționale de contracarare a terorismului” ”Cercetări 
ale entităților de tip think tank asupra amenințărilor emergente”
”Contracararea terorismului și educația comunitară”
”Cooperarea dintre structurile militare și cele de aplicare a legii pentru 
contracararea amenințărilor; rolul centrelor universitare de studii 
europene”
                            - Denver/Boulder / Colorado Springs, Colorado 2019

Formatori:

Comandamentul Nord-American (NORAD/NORTHCOM) / Centrul de 
analiză a informațiilor Colorado (CIAC) – centrul integrat al Statului 
Colorado / Academia Forțelor Aeriene / Centrul de Excelență pentru 
Uniunea Europeană din Colorado (CEUCE) / Laboratorul de educație 
și învățare pentru contracararea terorismului (CELL) / Femei în 
securitatea internațională

Cursuri:
”Națiunile Unite și contracararea terorismului” ”Perspective academice 
asupra securității și terorismului”

- New York 2019

Formatori:

Comisia pentru contracararea terorismului (CTC) / Consiliul de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite / Centrul pentru studii 
Globale, Universitatea din New York

Cursuri:
”Promovarea stabilității în sud: Perspective de partajare, Abordarea 
provocărilor și oportunităților comune” Formatori:
Seventh Edition of the Senior Executive Regional Conference - 
Colegiul de Apărare al NATO de la Roma

Cursuri:
”Migrația internațională și securitatea globală” Formatori:
Centrul European pentru Studii de Securitate 
- George C. Marshall

”Politici de securitate” Formatori:
Centrul European pentru Studii de Securitate 
- George C. Marshall



Experiență

01/12/2016 - Prezent

Deputat, Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei 

01/01/2013 – 01/12/2016

Director Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studențești  

Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați  

- Asigurarea managementului operațional și financiar al campusurilor 

studențești, implementarea de planuri de dezvoltare și extindere a 

obiectivelor și activităților specifice comunității de studenți din cadrul 

Universității. 

- Coordonarea activităților și inițiativelor derulate în cadrul 

Biroului de Orientare și Consiliere în Carieră și a Compartimentului 

de Proiecte Studențești.

01/09/2012 - 01/01/2013

Consilier Biroul de Orientare și Consiliere în Carieră - Universitatea 

Dunărea de Jos, Galați. 

- Implementarea și susținerea serviciilor pentru 

studenți în domenii precum informarea, consilierea, orientarea și 

medierea pe Piața Muncii.

01/04/2011 - 01/03/2013

Consiliere Operațională Resurse de Voluntariat Training-uri de 

formare. Manager Proiect European ”Piața Muncii de la A la Z” - 

Centrul de Dezvoltare SMART, Galați.

- Responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului 

și atingerii rezultatelor planificate în proiect. 

- Supravegherea desfășurării zilnice a proiectului și managementul 

echipei proiectului. 

- Pregătirea și participarea la diferite ședințe și evenimente. 

- Asigurarea managementului zilnic al proiectului. 

- Asigurarea unui circuit informațional adecvat între actorii implicați. 

- Întocmirea planurilor trimestriale de lucru. 

- Respectarea implementării acestora. 

- Asigurarea executării la timp a activităților.

- Organizarea și coordonarea achiziționării de bunuri și servicii în 

cadrul proiectului.



- Ghidarea consultanților și contractanților, supravegherea 

desfășurării activităților conform planului de lucru negociat.

- Facilitarea cooperării dintre și între consultanții/experții pe 

termen scurt și partenerii proiectului.

01/06/2011 - 01/09/2012

Consultant în cadrul proiectului european ”Rural Activ” - 

Centrul de Dezvoltare SMART, Galați 

Susținerea persoanelor din mediul rural, interesate în 

inițierea unei afaceri, prin asistență și consiliere pentru:

- Alegerea formei de înființare.

- Alegerea obiectului de activitate, completarea corectă a 

cererii de înregistrare și a formularelor tipizate.

- Accesarea sursele de finanțare nerambursabile.

- Alegerea programului de finanțare nerambursabilă 

adecvat.

- Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate specifice programelor 

de investiții în cadrul programelor de finanțare

01/10/2009 - 01/04/2011

Responsabil Zonal Societatea Națională de 

Radiocomunicații - RADIOCOM. 

- Reprezentare intereselor RADIOCOM 

în județele Galați, Brăila și Tulcea. 

- Co-inițierea și implementarea 

proiectelor de dezvoltare în zona Deltei Dunării. 

- Implementarea strategiilor comerciale și adaptarea politicilor 

de marketing la specificul local.



- Urmărirea și implementarea extinderii proiectului Wimax în 

zona celor 3 județe. Adaptarea și implementarea politicii 

comerciale pentru atingerea pragurilor de rentabilitate și pentru 

extinderea ariei de influență.

01/03/2007 - 01/08/2009

Manager Zonal - RTC BeProffice, Galați 

Managementul clienților, menținerea și dezvoltarea relațiilor 

cu clienții, identificarea de noi clienți și atragerea acestora 

din zona S-E Moldova, respectiv Galați, Brăila, Vrancea, 

Vaslui și Buzău.

Realizarea planului de vânzări, a target-ului și a celui de 

încasări. Supervizarea livrărilor către clienți. 

Implementarea campaniilor de promovare și vânzare a 

produselor caracteristice diferitelor perioade ale anului.

01/02/2006 - 30/11/2006

Raportări săptămânale și lunare. Studiul concurenței

Şef Departament Dezvoltare Uxem Heg – Divizia Apollo, 

Galați.

- Crearea unei structuri funcţionale care să permită 

efectuarea de activităţi comerciale.

- Coordonarea creării unui manual de identitate vizuală a noii 

ramuri de business: siglă, logo, antet.

- Identificarea şi amenajarea unui show-room dublat de un 

sediu operaţional.

- Coordonarea realizării identităţii vizuale a acestuia. 

- Coordonarea aprovizionării depozitului şi a show-room-ului.

- Coordonarea creării cataloagelor de prezentare şi a 

diferitelor mijloace de promovare.

- Coordonarea echipei de vânzări din cadrul show-room-ului.

- Gestionarea logisticii necesare desfăşurării activităţilor, 

preponderent a celor de aprovizionare şi distribuție.

- Management, logistică, infrastuctură, resurse umane.



 01/06/2004 - 31/01/2006

Șef Departament Dezvoltare Uxem Heg - Divizia VOXNET -

telecomunicații, Galați.

- Realizarea unui prototip de magazin specializat în servicii de 

telefonie mobile, sub-dealer Connex, ce poate fi dezvoltat ulterior 

ca magazin tip franciză.

- Realizarea primelor magazine de telefonie mobilă incluse într-un 

magazin BILLA, în orașele Galați și Brăila (4 locații). Prototipul 

creat se plia pe normele de funcționare și estetice impuse de 

acest supermarket și îndeplinea normele de securitate impuse 

unui astfel de magazin.

- Proiectul inițial a întrunit toate aprobările impuse de top 

managementul BILLA România și a fost replicat și în cele 3 locații 

rămase libere în orașele Galați și Brăila.

- Administrarea funcțională a rețelei de magazine, punând accentul 

pe diminuarea costurilor operaționale și eficientizarea procedurilor 

în cadrul acestora.

01/10/2004 - prezent

Membru Senior Liga Studenților din Universitatea „Dunărea 

de Jos” Galați 

- Consultant activități curente ale organizației.

Trainer Managementul Organizației, a Voluntarilor și Proiectelor.

- Consilier politic privind interesul organizației în raport cu poziția sa 

la nivel național și local.

- Inițiator cursuri instruire pentru voluntari.

01/01/2000 - 01/10/2004

Vicepreședinte Liga Studenţilor din Universitatea „Dunărea 

de Jos” Galaţi 

- Coordonarea proiectelor locale, naţionale şi europene.

- Coordonarea activităţii curente a organizaţiei, a voluntarilor şi a 

resurselor de care dispune organizaţia.

- Organizarea de evenimente pe plan local şi national. 

- Reprezentarea oficială a imaginii organizaţiei.



- Conceperea şi realizarea primului ziar studenţesc gălăţean

„Facultativ”.

- Implementarea şi managementul Centrului de Informare pentru 

Tineret „EUROPA” .

- Coordonarea şi implementarea proiectului „Europa la liceu”, în 

Galaţi, finanţat de Delegaţia Comisiei Europene în România.

Aptitudini

- Procesarea rapidă a informațiilor

- Comunicare instituțională și de leadership

- Coordonarea eficientă a echipelor

- Transmiterea facilă a informațiilor și crearea conținutului relevant

- Înțelegerea rapidă a problemelor și identificarea celor mai 

potrivite soluții

08/09/2022


