A society cannot be considered truly democratic if its citizen feel powerless to change thing

RAPORT DE MONITORIZARE
SENATORI de TIMIŞ
- SEPTEMBRIE 2011 Pe Agenda de activitati a Gipro pentru perioada Septembrie- Decembrie 2011, se afla urmarirea
activitatii desfasurate de parlamentarii de Timis. Aceasta monitorizare are ca scop informarea
cetatenilor cu privire la activitatea Parlamentarilor in interesul celor care i-au votat sau dupa caz in
interesul cetatenilor Romaniei.
Monitorizarea are deasemenea drept scop cresterea gradului de constientizare al alesilor cu privire
la importanta activitatii lor si determinarea parlamentarilor de a face mai mult pentru comunitate si
cetateni, de a lucra eficient, cu rezultate concrete in exercitarea mandatului incredintat.
Societate civila isi exprima in mod constant si din ce in ce mai pregnant interesul fata de activitatea
alesilor, cetatenii sunt mai prezenti in viata publica si interesati de modul in care parlamentarii le
reprezinta interesele. Rezultatul scontat al acestor monitorizari ale societatii civile si ale cetatenilor va
fi un vot mai responsabil al parlamentarilor la fiecare proiect de lege, si un vot directionat in favoarea
cetateanului.
Pentru a elimina subiectivismul am incercat o analiza cat mai tehnica, fara interpretari personale si
atunci cand am considerat ca cifrele sunt insuficiente, am oferit detalii pentru a intelege mai bine
activitatea desfasurata. Informatiile prezentate au fost preluate din surse oficiale www.senat.ro, pagina
de internet a Senatului Romaniei. In locul unei prezentari individuale a activitatii fiecaruia am preferat
o prezentare comparativa astfel incat sa avem repere si sa -i judecam prin prisma a ceea ce puteau face
dar nu au facut.
Pentru urmatoarele rapoarte ne-am propus sa prezentam modul cum au votat Parlamentarii de
Timis proiectele de legi importante si de interes general, activitatea desfasurata in colegiile unde au fost
alesi (consultari, dezbateri, intalniri, conferinte de presa, audiente, vizite, aparitii in presa etc.), modul
cum rezolva problemele semnalate, cum promoveaza interesele cetatenilor si cum se reflecta activitatea
lor in presa locala.
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SENATORI - Parlamentari alesi in Circumscripţia electorală nr.37 Timiş,

GHEORGHE DAVID NICOLAE ROBU
DOREL BORZA
ILIE SARBU
Colegiul uninominal 1 Colegiul uninominal 2 Colegiul uninominal 3 Colegiul uninominal 4

Comisii in care activeaza si functiile indeplinite
Biroul permanent al Senatului

Secretar

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Membru

NICOLAE ROBU

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

Secretar

DOREL BORZA

Comisia economică, industrii şi servicii

Vicepresedinte

ILIE SARBU

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Membru

GHEORGHE DAVID

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state
GHEORGHE DAVID

NICOLAE ROBU

DOREL BORZA
ILIE SARBU

Grupul parlamentar de prietenie cu Indonezia
Grupul parlamentar de prietenie cu Azerbaidjan
Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia si Hertegovina
Grupul parlamentar de prietenie cu Luxemburg
Grupul parlamentar de prietenie cu Tunisia
Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia
Grupul parlamentar de prietenie cu Brazilia
Grupul parlamentar de prietenie cu Letonia
Grupul parlamentar de prietenie cu Ecuador
Grupul parlamentar de prietenie cu Arabia Saudita

Membru
Presedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Presedinte
Membru
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Initiative Legislative
Mandatul
2008-2011

Septembrie
2011

GHEORGHE DAVID

71

1

ILIE SARBU

32

1

NICOLAE ROBU
DOREL BORZA

29
26

0
0

Titlul proiectului de lege initiat
Propunere legislativã pentru modificarea Legii
nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog şi chimist
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Initiativa legislativa a domnului senator Gheorghe David vizeaza modificarea Legii nr.460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist. Este semnatar al proiectului de lege, impreuna cu 5
parlamentari PD-L; Initiator senator IULIAN URBAN
Initiativa legislativa a domnului Ilie Sarbu vizeaza micsorarea TVA-ului pentru livrarea de energie termica la
consumatorii casnici de la 24 % la 9 %. Coinitiator impreuna cu 4 deputati PSD.
NOTA:
Vom incerca sa facem distinctie intre proiectele de lege pe care le elaboreaza si le promoveaza efectiv fiecare
dintre senatori si proiectele de lege pe care le semneaza sprijinind alti colegi parlamentari din convingere sau din
solidaritate, dupa caz.

Declaratii politice
Mandatul
2008-2011

Septembrie
2011

GHEORGHE DAVID

85

4

ILIE SARBU
NICOLAE ROBU
DOREL BORZA

13
5
29

2
0
0

Titlul declaratiei politice
„Lipsiţi, dar nu se grăbesc să-şi ridice alimentele
europene”
“Un nou an de învăţământ universitar”
„Un an agricol bun, din care avem multe de învăţat!”
“Alegeri parlamentare; de ce comasate?”
“Schengen-ul doar un vis …”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intrebari / interpelari
Mandatul
2008-2011

GHEORGHE DAVID

ILIE SARBU

153

54

Septembrie
2011

Titlul intrebarii/ interpelarii

8

- Contestaţie certificat de încadrare în grad de handicap
- Stadiu despăgubiri – Legea nr. 10/2001
- Sprijinul oferit de Statul Român pentru studenţii străini
- Analiză stadiu despăgubiri
- Stadiu despăgubiri Dosar 702/2008
- Menţinerea facilităţilor de stimulare a reabilitării
clădirilor
- Programul de distribuire a fructelor în şcoli
- Ajutor financiar pentru sprijinirea sectorului legumefructe, afectat de epidemia E-coli

3

DOREL BORZA

22

3

NICOLAE ROBU

7

0

- Normele metodologice la Legea nr.1 din 5 ianuarie
2011 a educaţiei naţionale
- Abandonul scolar
- Integrarea profesionala a persoanelor cu handicap
- Solicitarea Primăriei Pişchia – judeţul Timiş, către
ADS Bucureşti
-Procedura privind privatizarea SC profil piscicol
-Proiecte de tip grant nr. 112 - ,,Dezvoltarea economiei
sociale”
----------------------------------------------------------------

NOTA:
Intrebarile si interpelarile sunt o componenta importanta a activitatii parlamentare pentru ca prin acestea,
parlamentarii pot pune in atentia guvernantilor problemele de interes ale alegatorilor pe care-i reprezinta si pot in
acest fel sa determine o solutionare mai rapida si legala a problemelor ridicate.

Interpelari adresate Primului ministru
Mandatul
2008-2011

Septembrie
2011

GHEORGHE DAVID

4

-

-

ILIE SARBU

4

-

-

NICOLAE ROBU

2

-

-

DOREL BORZA

0

-

-

Titlul interpelarii
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Luari de cuvant in plen
Mandatul
2008-2011

Septembrie
2011

GHEORGHE DAVID

278

12

ILIE SARBU

159

9

DOREL BORZA

240

1

NICOLAE ROBU

54

0

Observatii
Luarile de cuvant nu au fost semnificative.
Citire 4 procese verbale de sedinta, citirea propriilor
declaratii politice (4) , interventii de natura
organizatorica in virtutea functiei pe care o ocupa.

Prezentare in plen, raport admitere al unui proiect
legislativ, raport intocmit de catre Comisia economică,
industrii şi servicii unde indeplineste functia de
vicepresedinte.

NOTA:
Unii parlamentari iau cavantul mai des in plen prin natura functiei pe care o au in cadrul Senatului.
GHEORGHE DAVID este secretar al Biroului Permanent al Senatului , DOREL BORZA este
vicepresedinte in Comisia economica, industrii şi servicii iar ILIE SARBU este lider al Grupului
Parlamentar al PSD.
Unele luari de cuvant sunt de natura organizatorica, pentru citirea declaratilor politice proprii etc.

Motiuni
Mandatul
2008-2011

Septembrie
2011

NICOLAE ROBU

12

1

ILIE SARBU

10

1

GHEORGHE DAVID

0

0

DOREL BORZA

0

0

Motiunea
Caldura care ingheata Romania
Regimul Basescu- Boc
Caldura care ingheata Romania
Regimul Basescu- Boc
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