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 „Vă mulțumesc pentru încrederea 
acordată pentru a reprezenta 
interesele sălăjenilor în 
Parlamentul României! Vin în 
fața dumneavoastră pentru a vă 
prezenta raportul de activitate și 
pentru a mă cunoaște mai bine. 
Vă prezint ceea ce am reușit să fac 
pentru sălăjeni ca parlamentar, ca 
om politic și ca simplu cetățean.”

Cel mai activ deputat din Județul Sălaj
 Cele mai multe propuneri legislative inițiate 

 Cele mai multe luări de cuvânt în cadrul ședințelor parlamentare

 Cele mai multe întrebări și interpelări adresate instituțiilor publice

 Cel mai mare grad de prezență în Parlament dintre deputații sălăjeni 

* Sursa: Date centralizate la data de 10 octombrie 2016 conform informațiilor oficiale de pe site-ul Camerei Deputaților www.cdep.ro

Luări de cuvânt în 
plenul Camerei (minute)

Inițiative legislative

Legi Promulgate

Interpelări

LUCIAN NICOLAE BODE PNL Deputat UDMR Deputat PSD Deputat ALDE

ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE A DEPUTAȚILOR ALEȘI  
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Pentru mine, în slujba sălăjenilor înseamnă:

Cine sunt

Să ascult și să fac auzită vocea cetățenilor:

 ✔ Am avut mii de întâlniri în teritoriu pentru a afla 
și înțelege problemele oamenilor, dar și sute de 
audiențe la cele două cabinete parlamentare din 
Șimleu Silvaniei și Zalău.

 ✔ Am creat prima platformă sălăjeană de facilitare a 
inițiativei legislative a cetățenilor. Platforma are la 
bază conceptul de participare cetățenească fun-
damentat pe necesitatea consultării cetățenilor  
și exprimarea opiniilor acestora în legătură cu de-
ciziile publice (www.salajeniiconteaza.ro). Pe 30 
octombrie 2015 România a fost puternic zdrunci-
nată de tragedia din clubul Colectiv din București 
unde și-au pierdut viața 64 de persoane. A fost un 
semnal de alarmă prin care vocea societății civile 
nu a fost niciodată mai puternică. Este trist că în 
România a trebuit să se întâmple o tragedie pen-
tru generarea unei revoluții ideologice naționale și 
implicarea masivă a cetățenilor. Această platformă 
este dovada vie a faptului că în mandatul meu de 
parlamentar guvernează dorința sălăjenilor.

 ✔ Am organizat și participat la nenumărate dezba-
teri pe teme vitale pentru Sălaj precum: sănăta-
tea, educația, infrastructura, atragerea de investi-
ții, crearea de locuri de muncă, etc.

 ✔ Am reușit să promovez interesele județului și 
să aduc Sălajul în atenția decidenților politici și 
guvernamentali.

Să mă lupt pentru apărarea intereselor cetățenilor: 

 ✔ Prin întreaga activitatea parlamentară, însumată de 
propuneri legislative, întrebări și interpelări adresate 
instituțiilor publice, am încercat să rezolv cât mai mul-
te dintre problemele cu care sălăjenii se confruntă.

 ✔ Am reușit să captez atenția autorităților de la Bucu-
rești pentru finanțarea mai multor proiecte majore 
pentru județul Sălaj precum: Reabilitarea DN1H Răs-
toci-Crișeni, Hereclean-Aleșd;  Deblocarea construcției 
tronsonului 2 al șoselei ocolitoare a municipiului Zalău; 
introducerea, în lista obiectivelor care urmează să fie 
finanțate de către Compania Națională de Investiții a 
proiectelor: Cinematograful Scala și complexul Polis-
portiv din Zalău.

ÎN PARLAMENT
- Membru al Comisiei pentru  
Industrii și Servicii
- Membru al Delegației Parla-
mentului României la Adunarea 
Parlamentară a Cooperării Eco-
nomice a Mării Negre

ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE A DEPUTAȚILOR ALEȘI  
ÎN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.33 - SĂLAJ

ÎN PLAN POLITIC
- Președinte PNL Sălaj
- Secretar executiv Regiunea  
Nord-Vest a PNL
- Co-președinte Comisia pentru 
Energie a PNL

ÎN PLAN PERSONAL
- Tatăl a doi copii, un om care își 
dorește și crede că poate să facă 
din România o țară mai bună pen-
tru copiii lui
- Un pasionat al domeniului  
energetic
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Fapte, nu vorbe
Mandatul de parlamentar nu trebuie să însemne 
doar naveta la București, iar activitatea de  
parlamentar, după multe eforturi, trebuie  
să se încheie şi cu rezultate.
Iată care sunt rezultatele mele în cele mai  
relevante domenii de care m-am ocupat în  
cei patru ani de mandat:

SĂNĂTATE
PROIECTE LEGISLATIVE 

 ✔ Propunere legislativă privind activitatea de prevenție 
în Sănătate ce presupune inițierea unui program prin 
care să se urmărească starea generală de sănătate la 
nivel național ca mai apoi să poată fi luate măsuri cu 
privire la îmbunătățirea acesteia.

 ✔ Propunere legislativă privind luarea de măsuri urgente 
pentru combaterea răspândirii unei plante puternic 
alergene și periculoase pentru sănătatea publică.

PROIECTE LOCALE
 ✔ Organizarea de caravane 

medicale realizate prin 
protocoale de colaborare cu 
entități private.

 ✔ Demersuri pentru identifi-
carea de surse de finanțare 
pentru dezvoltarea infras-
tructurii medicale.

PROIECTE LEGISLATIVE:
 ✔ Propunere legislativă pentru protejarea tradiției sălăjene a 

pălincii, aceasta având ca obiect scutirea micilor producă-
tori de la plata accizei la palincă.

 ✔ Propunere legislativă pentru modificarea legii privind co-
mercializarea produselor alimentare astfel încât comerci-
anții să fie obligați să asigure spații de expunere și vânzare 
pentru producătorii locali.

PROIECTE LOCALE
 ✔ Formarea de grupuri de instruire a tinerilor pentru 

dezvoltarea de afaceri în mediul rural cu finanțare prin 
Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.

 ✔ Campanie de informare a medicilor pentru construcția 
sau modernizarea de cabinete medicale în mediul rural 
prin fonduri europene.

SPRIJINIREA MEDIULUI RURAL
 ✔ Proiect de lege privind prima intabulare a terenurilor 

agricole și forestiere prin care se urmărește realizarea 
intabulării gratuite a acestor tipuri de terenuri astfel încât 
proprietarii să poată beneficia de proiecte cu fonduri 
europene, subvenții acordate din resurse europene sau 
naționale indiferent de dimensiunea exploatației deținute.

 ✔ Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule astfel încât să se simplifice 
procedura de plată a acestuia, dar și reducerea sa în limite 
acceptabile față de plătitori.

 ✔ Modificarea legii circulației pe drumurile publice cu pro-
punerea exceptării tractoarelor agricole și forestiere de 
la obligația efectuării inspecției tehnice periodice până la 
data de 01 ianuarie 2018. 
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ENERGIE
PROIECTE LEGISLATIVE 

 ✔ Propunere legislativă pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din sursele regenera-
bile prin certificate verzi.

 ✔ Propunere legislativă privind instalarea infrastructurii 
pentru combustibili alternativi ce vizează îmbunătăți-
rea securității energetice, reducerea dependenței de 
petrol a transporturilor precum și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră provenite de la acestea.

 ✔ Legea pentru implementarea proiectului de dezvol-
tare pe teritoriul României a Sistemului de Transport 
Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport 
Bulgaria-România-Ungaria-Austria.  
Traversând 11 județe, și cu investiții de circa 550 
milioane de euro până în 2020, acest gazoduct va 
fi extrem de important pentru creșterea securității 
energetice a României, dar și pentru că se vor crea 

mii de locuri de muncă, deschizându-se astfel  
noi oportunități economice semnificative pentru  
România.

 ✔ Proiect de lege privind siguranța operațiunilor de  
extracție a petrolului și gazelor naturale din zona  
maritimă.

EDUCAȚIE, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
PROIECTE LEGISLATIVE 

 ✔ Două propuneri legislative de regândire a Legii Arhivelor 
astfel încât să faciliteze accesul cetățenilor la documen-
tele create anterior anului 1990 și totodată să ordoneze 
zona administrației, venind astfel în sprijinul sutelor de 
sălăjeni care nu își pot dovedi dreptul la pensie.

 ✔ Propunere legislativă privind programul “Masa la Școa-
lă” pentru elevii din învățământul obligatoriu de stat și 
privat, primar și gimnazial, prin introducerea unui regim 
alimentar diversificat care să înlocuiască pachetul de 
corn și lapte actual.

 ✔ Propunere legislativă privind înființarea instituției Avo-
catul Copilului, organ abilitat să promoveze și protejeze 
drepturile copilului.

 ✔ Legea privind prevenirea și combaterea violenței în 
familie care reglementează procedura de emitere a 
ordinului de protecție prin acordarea acestuia în maxim 
72 de ore de la momentul depunerii cererii.

 ✔ Proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii ce 
are ca obiectiv declararea zilei de 1 iunie, Ziua copilului, 
ca zi liberă națională. Măsură venită ca urmare a timpu-
lui tot mai redus pe care părinții îl petrec cu copiii.

PROIECTE LOCALE
 ✔ Bursele 10 Pentru Sălaj – program pilot derulat la nive-

lul orașului Zalău de responsabilizare civică a tinerilor 
prin sport. Mă bucur că a răspuns invitației mele de 
a fi ambasadorul acestei campanii legenda fotbalului 
românesc Miodrag Belodedici, un model de conduită 
sportivă și bun simț, cel care a adresat mesajul de 
imbold către tineri.
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PATRIMONIUL CULTURAL ȘI TURISTIC
PROIECTE LEGISLATIVE 

 ✔ Proiect de lege privind declararea zilei de 11 octom-
brie - Ziua Școlii Ardelene, acesta reprezentând un 
omagiu adus elitelor ardelene care au contribuit la 
fundamentarea unei construcții identitare a națiunii 
românești moderne.

 ✔ Legea pentru înființarea Muzeului Național de Artă 
“Constantin Brâncuși”, un omagiu adus marelui sculp-
tor, dar și o soluție pentru salvarea și conservarea 
operei acestuia de o valoare inegalabilă pentru popo-
rul român.

 ✔ Două legi pentru creșterea finanțării cinematografiei și 
monumentelor istorice în sensul alocării unui procent 
de 2%, respectiv 3% din sumele colectate la bugetul de 
stat prin taxarea jocurilor de noroc.

PROIECTE LOCALE
 ✔ Acțiuni întreprinse pentru finanțarea proiectului  

„Casa Memorială Iuliu Maniu” prin solicitarea includerii 
acestuia pe lista prioritară printr-un amendament la 
legea Bugetului pe 2016 dar și prin întreprinderea unor 
demersuri pe lângă guvernul Cioloș.

 ✔ Acțiuni pentru clarificarea situației privind castrele 
romane și a bisericile de lemn din Transilvania de Nord: 
intervenția pe lângă Ministerul Culturii prin adresa-
rea unei interpelări cu privire la neregulile sesizate 
și necesitatea respectării procedurii de restaurare în 
implementarea proiectelor de reabilitare a acestor mo-
numente, în vederea repunerii lor în circuitul turistic. 

 ✔ Acțiuni pentru creșterea gradului de atragere al fondu-
rilor europene în județul Sălaj, dar și semnalarea ano-
maliilor din ghidurile de finanțare prin depunerea de 
interpelări către Ministrul Fondurilor Europene pentru 
remedierea acestei probleme ce îngreuna procesul de 
accesare al fondurilor.

 ✔ Dialog permanent cu angajatorii din Sălaj în sensul 
dezvoltării și diversificării de noi linii de afaceri în 
vederea creării de noi locuri de muncă.

 ✔ Promovarea potențialului județului Sălaj în vederea 
atragerii de noi investitori prin intermediul  întâlnirilor 

ATRAGEREA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚĂRI  
MĂSURI PENTRU CREAREA UNUI CLIMAT ECONOMIC FAVORABIL

și delegațiilor oficiale avute la Berlin, Atena, Chișinău, 
Stockholm, Moscova, Taipei, etc. cu reprezentanți ai 
mediului de afaceri.

 ✔ Sprijinirea antreprenorului sălăjean prin îmbunătățirea 
și simplificarea cadrului fiscal, măsuri luate prin noul 
Cod Fiscal: scutirea impozitului pe venitul reinvestit, 
eliminarea taxei pe clădiri speciale, etc..

 ✔ Propunerea legislativă privind Codul fiscal ce are ca 
obiect introducerea cheltuielilor cu privire la formarea 
profesională a angajaților în categoria cheltuielilor 
deductibile la calculul impozitului pe profit. 
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ATRAGEREA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚĂRI  
MĂSURI PENTRU CREAREA UNUI CLIMAT ECONOMIC FAVORABIL

Strategia Energetică 

În calitate de co-președinte al Comisiei 
de Energie a PNL m-am ocupat de co-
ordonarea realizării capitolului dedicat 
energiei al Programului de guvernare 
PNL. Am organizat o serie de dezbateri 
publice pe tema strategiei energetice 
naționale („Resursa energetică a Ro-
mâniei din perspectivă strategică, fără 
partizanat politic” – București, „Energie 
pentru România” – Cluj-Napoca), dar și 
pe diverse probleme punctuale (minerit, 
factura la energie, energie regenerabilă, 

etc.). Acestea au fost menite să aducă 
în atenție importanța reglementării 
securității energetice ca obiectiv major 
pentru funcționarea economiei și pen-
tru bunăstarea cetățenilor, precum și 
valorificarea mix-ului energetic de care 
țara noastră dispune. 

În sprijinul cetățeanului, în cadrul 
programului de guvernare, am propus 
măsuri pentru protecția consumato-
rului vulnerabil și eliminarea sărăciei 
energetice, prin subvenții pentru 
energie și programe de eficiență ener-

getică direcționate către categoriile 
defavorizate. Și în actualul program de 
Guvernare al PNL am poziționat cetă-
țeanul în centrul politicilor energetice 
naționale.

Reclădirea Națională

Partidul Național Liberal consideră că 
România are nevoie de o reașezare co-
rectă a statului în slujba cetățeanului. 
Astfel, obiectivul major al Programului 
de Guvernare aprobat pentru mandatul 
2016-2020 devine schimbarea rela-
ției dintre stat și cetățean, menită să 
îmbunătățească calitatea vieții tutu-
ror românilor. În calitate de membru 
și actual deputat al PNL consider că 
această inițiativă va aduce modificări 
benefice în toate sectoarele sociale, dar 
și redobândirea încrederii și respectului 
cetățenilor în instituțiile statului român.

Implicarea în proiecte de țară

ALTE PROIECTE DE LEGE

Legea privind interzicerea achiziționării 
de la persoane fizice a metalelor feroa-
se și neferoase și a aliajelor acestora 
utilizate în activitatea feroviară care 
va împiedica sustragerea de fier care 
pune în pericol siguranța circulației și 
viața oamenilor.

Propunerea legislativă care permite 
adoptarea unui set de măsuri care să 
ofere judecătorului posibilitatea de a 
înlocui o pedeapsă în regim privativ 
de libertate cu măsuri alternative care 
realizează mai bine scopul reeducării, 
reinserției sociale dar și al prevenirii 
recidivei.

Propunerea legislativă potrivit căreia 
toate categoriile de demnitari  trebuie să 
se supună regulii încetării exercitării man-
datului în cazul în care au fost condam-
nați la o pedeapsă privativă de libertate, 
indiferent dacă este cu executare sau cu 
suspendarea executării pedepsei. Astfel, 
mandatul unui parlamentar trebuie să în-
ceteze chiar dacă este condamnat pentru 
o faptă penală cu suspendarea executării 
acesteia. 
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#RomâniiContează #SălăjeniiContează

Dragi sălăjeni, 
Știu că și voi sunteți nemulțumiți de modul în care administrația își servește cetățenii 
sau de cum este cheltuit banul public. Realitatea este că românii sunt din ce în ce 
mai  nemulțumiți de calitatea vieții și s-au săturat ca aleșii lor doar să promită, iar în 
realitate să nu facă nimic. Știu că și voi, la fel ca toți românii, vă doriți o clasă politică 
care să lupte pentru interesele cetățenilor iar parlamentarii să reprezinte vocea voastră 
în Parlament, nu să chiulească și să-și urmărească propriile țeluri. 

Cred în principiul încrederii meritate în timp, ci nu câștigate prin promisiuni electorale, 
de aceea vă invit să analizați implicarea şi rezultatele pe care le-am avut în ultimii 
patru ani pentru care dumneavoastră mi-aţi acordat votul de încredere.
Şi pentru că orice lucru bun se construiește în timp, mi-aş dori să continuăm împreună 
pe calea pentru un Sălaj mai bun, mai aproape de Europa şi care să aducă înapoi cu 
drag sălăjenii acasă.

Dacă nu ne-am întâlnit până acum, dacă vă confruntați cu o problemă sau aveți o 
propunere pentru comunitatea noastră, îmi puteți scrie la lucian.bode@gmail.com sau 
puteți suna la unul din cabinetele mele parlamentare:

Zalău: 0260.614.985         Șimleu Silvaniei 0260.677.122
 

www.lucianbode.ro 
www.salajeniiconteaza.ro  
www.facebook.com/SalajeniiConteaza 
www.facebook.com/lucianbode.ro
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