Primul an de mandat
Echipa pentru Brașov

După 15 ani munciți în domeniul informaticii, atât în România cât și în străinătate,
am intrat în politică și m-am întors acasă. Am făcut cu bună credință acest pas
important în viața mea, neputând aștepta doar de la alții să rezolve problemele
mari și urgente. Vreau să ne putem împlini aspirațiile acasă și să ne vedem
aici viitorul pe termen lung. Îmi doresc totodată ca județul Brașov să își atingă
potențialul uriaș.
În primul an de mandat, am făcut tot ceea ce am știut mai bine pentru a reprezenta cetățenii și am încurajat colaborările: împreună cu Andrei Miftode am alcătuit
o puternică echipă comună, iar împreună cu alți 9 parlamentari am construit
comunitatea USR PLUS pentru Educație.
Sunt convins că un popor și o națiune nu pot supraviețui
fără un sistem de învățământ care să asigure o educație de calitate. Societatea românească va evolua în
funcție de cât de bine știm să investim în așa ceva. Nu
există o cale mai bună spre emancipare, spre libertate
și împlinire individuală și colectivă. Militez pentru ca fiecare copil să pornească în viață cu șanse echitabile.
Cât despre USR PLUS, mă lupt permanent ca partidul
nostru să respecte valorile pentru care am intrat în
politică. Alături de colegii mei, am contribuit
întâi la construcția și la rezultatele filialei
Brașov. În 2021 am candidat la președinția
partidului. Am soluții pentru ca USR PLUS
să își împlinească misiunea de a moderniza România și de a îmbunătăți concret
viitorul nostru aici. Doar o organizație
politică democratică, principială și performantă va reuși să propună oameni și
politici de calitate.

Irineu Darau
Senator de Brașov - membru al Comisiei de
Învățământ, Tineret și Sport și al Comisiei
pentru Muncă, Familie și Protecție Socială
irineudarau.ro/primulan
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Radiografia primului an de
mandat
Proiectele majore, promulgate sau în curs de validare, sunt centrate pe
educație și pe șansa la o viață mai bună pentru tinerele generații.
De fapt, vizăm și aspirăm la lucruri firești:
Masa caldă în școli,
pentru bunăstare și
echitate în viața copiilor

Sclavia și traficul
de persoane să
devină infracțiuni ce nu se
mai prescriu

Părinții imunizați
ce au copii infectați cu
Covid-19 să își poată îngriji
copiii fără discriminare,
beneficiind de concediul
necesar, plătit cu 100%

Școala după
școală, pentru o dezvoltare completă a elevilor

Titlurile de doctor
să își recapete prestigiul,
iar plagiatorii să nu mai
poată renunța voluntar
la ele pentru a scăpa de
răspunderea legală

Spitalul Regional
Brașov și infrastructura
medicală adiacentă să aibă
terenul necesar construcției

Luptăm pentru descentralizarea și depolitizarea

învățământului

Activitate susținută în
comisiile parlamentare

49
40

inițiative legislative, proprii
sau la care am fost coinițiator
luări de cuvânt sau declarații
politice în plen

Comisia pentru muncă, familie
și protecție socială
48 ședințe | 125 rapoarte | 118 avize

Comisia pentru învățământ, tineret
și sport
45 ședințe | 80 rapoarte | 60 avize

Am intrat în politică simțind că este vital să trecem de la demersuri civice la acțiune politică și pentru a oferi o alternativă
fundamental diferită la actualul mod de a face politică. Avem
nevoie de o înnoire, mai ales din punct de vedere al integrității politicienilor, al
controlului politic asupra instituțiilor, dar și pentru că, pe termen scurt și mediu,
doar dinspre executiv și legislativ se pot influența substanțial foarte multe dintre
lucrurile de care depindem cu toții. Iar aici vorbim atat despre reforme - premise
pentru progres și bunăstare - cât și despre repararea nedreptăților cu care ne
confruntăm, ca societate.
Acord o atenție deosebită educației și protejării drepturilor copiilor
și îmi doresc să contribui la îmbunătățirea vieții lor și să îi
susțin pentru a-și împlini potențialul. Dacă prezentul vine
cu provocări substanțiale din anumite puncte de vedere,
pentru copii există încă o speranță vie la un viitor normal.
Datoria noastră față de ei este să le oferim un context de
evoluție și dezvoltare cu mult peste nivelul oferit de statul
român în prezent.

Lumea ar deveni un loc mai bun dacă near păsa mai mult de ceilalți, dacă am face eforturi
susținute pentru a scăpa de sărăcia extremă și de suferințele ce se pot evita, dacă am avea mai mult curaj, determinare și perseverență și dacă am construi mai des
poduri în loc de ziduri.
Fiecare dintre noi are datoria și responsabilitatea de a contribui la binele comun, de a face
din colțul nostru de lume unul mai bun sau
măcar mai decent decât era până să ajungem
aici.

Andrei Miftode
Deputat de Brașov - membru al Comisiei
pentru învăţământ a Camerei Deputaților
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Radiografia primului an de
mandat
Proiectele majore ale primului an de mandat, axate pe educație și pe
un viitor mai bun al viitoarelor generații, fie ele deja promulgate sau în curs de
validare, vizează o viață mai bună și normalitate pentru români:
Masa caldă în școli,
pentru bunăstare și
echitate în viața copiilor

Descentralizarea și
depolitizarea
învățământului
Părinții imunizați
ce au copii infectați cu
Covid-19 să își poată îngriji
copiii fără discriminare,
beneficiind de concediul
necesar, plătit cu 100%

Contribuțiile la
fondul clasei,
desființate

Titlurile de doctor
să își recapete prestigiul,
iar plagiatorii să nu mai
poată renunța voluntar
la ele pentru a scăpa de
răspunderea legală

Gratuitate pentru
studenți în toate
Bibliotecile Universitare
(lege promulgată)

Înființarea unei subcomisii pentru drepturile copilului
în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului

56
14

inițiative legislative, proprii
sau la care am fost coinițiator
luări de cuvânt sau declarații
politice în plen

Activitate susținută în
comisiile parlamentare
Comisia pentru învățământ a
Camerei Deputaților
47 ședințe | 50 rapoarte | 43 avize
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Primul an de mandat
pentru brașoveni
Am contribuit la deschiderea Spitalului Orășe-

nesc din Victoria

Am făcut numeroase
vizite în școli și am
acoperit toate zonele din
județ, de la zona metropolitană, marile orașe,
Țara Făgărașului și nordul
județului, până la cele mai
mici comune

Am co-inițiat și susținut
până la promulgare
Pl-x 266/2021, pentru
terenul necesar construcției Complexului

Spitalicesc Regional Brașov

Am emis solicitări către
instituții relevante, pe teme
ce variază de la catalogul
digital la transportul elevilor
și optimizarea nume-

roaselor proiecte în
educație

Am co-inițiat și votat Pl-x 248/2021, prin care ziua de 15 noiembrie a fost
comemorată pentru prima dată anul acesta drept Ziua Revoltei
Anticomuniste de la Braşov
Am interpelat Ministerului Educației cu privire la situația Liceului ”Ștefan
Octavian Iosif” din Rupea și a Școlii nr. 5 din Gârcini, Săcele
Am participat la dezbateri alături de consilierii județeni din Brașov și de
ONG-urile din domeniul educației
Am discutat subiecte relevante cu presa, în interviuri și conferințe, în
Brașov și București
Am purtat discuții aplicate și constructive cu societatea civilă locală și
națională, despre problemele cu care se confruntă și potențialele soluții
irineudarau.ro/primulan

USR PLUS Pentru Educație
facebook.com/usrpluseducatie
Am reunit mai mulți parlamentari într-o platformă online menită
să reformeze educația.
USR PLUS pentru Educație comunică inițiativele legislative, proiectele,
acțiunile și punctele de vedere importante ale tuturor parlamentarilor reuniți.
Nouă, inițiatori ai proiectului, ni s-au alăturat alți 9 parlamentari, membri ai
Comisiilor de Învățământ din Senat și Camera Deputaților sau susținători activi
ai educației din România.

Ștefan Pălărie

Silvia Dinică

Irineu Darău

Cosmin Poteraș

Senator, București

Senator, București

Senator, Brașov

Senator, Dolj

Andrei Miftode

Brian Cristian

Daniel Toda

Cristian Ichim

Deputat, Brașov

Deputat, Maramureș

Deputat, Timiș

Deputat, Bacău

+
Filip Havărneanu

Cătălin Teniță

Mihai Polițeanu

TU

Deputat, Iași

Deputat, București

Deputat, Prahova

Părinte/Elev/Profesor
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Echipa noastră, în
serviciul vostru
Brașovenii ne-au acordat încredere și ne-au încredințat o misiune, iar noi ne-am
mobilizat ca atare. Încă de la începutul acestui prim an de mandat ne-am asumat
un mod de lucru bazat pe obiective, transparență și eficiență.
Urmarea naturală a fost apropierea cabinetelor noastre și crearea unei echipe
comune de angajați și colaboratori.

Dan Colceag

Elena Constantin

Ovidiu Paraschivescu

Consilier parlamentar

Consilier principal - Senat

Coordonarea cabinetelor și activității
în circumscripție

Daniela Dumulescu

Cristina Paicu

Andra Cărăușu

Strategie, cercetare și fundamentare
politici educaționale

Administrarea birourilor din
circumscripție

Social Media

Silviu Nicolescu

Cristina Dogaru

Cristina Casian

Coordonator comunicare

Colaborator comunicare

Consilier juridic
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Transparența financiară
Intrați pe site-urile noastre și veți găsi toate achizițiile și cheltuielile cabinetelor
noastre - prezentate 100% transparent. Aici aveți o sinteză:

Sinteză cheltuieli cabinet Irineu Darău
Chirii Birouri
Parlamentare

32.723RON

33.2%
Utilități și curățenie

1.467RON

Echipamente

52.4%
14.4%

15.646RON

Salarii

175.843RON

Salarii
Colaboratori

Colaboratori

111.447RON

0RON

50.000RON

Birouri Parlamentare

100.000RON

150.000RON

Sinteză cheltuieli cabinet Andrei Miftode
Chirii Birouri
Parlamentare

32.705RON

35.7%
Utilități și curățenie

43.8%

1.865RON

Protocol și
operaționale

400RON

Echipamente

34.182RON

20.5%

Salarii
Colaboratori

Salarii

147.430RON

Colaboratori

Birouri Parlamentare

120.350RON

0RON

50.000RON

100.000RON

150.000RON
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Ce ne propunem
pentru viitor
Realitatea politică ne obligă să tratăm activitatea din Parlament de pe alte poziții
decât cele de la începutul mandatelor.
Vom monitoriza activitatea partidelor de la guvernare și vom sancționa derapajele guvernării. Luptăm cu atât mai hotărât pentru propunerile legislative menite
să schimbe în bine viața tuturor cetățenilor, indiferent de barierele politice. Pe
plan național, ne vom concentra în continuare pe proiecte care vizează modificarea cadrului general al învățământului și protecția copiilor.

Gândim o școală de la 8 la 17, cu o programă adecvată timpurilor, cu masă
caldă inclusă, programe remediale, cursuri opționale bine organizate și
un mediu adecvat pentru identificarea aptitudinilor și dezvoltarea
armonioasă a copiilor.

Avem în vedere ținte clare:

Extinderea
programului

Masa caldă
în toate școlile
din România

Extinderea
programului

Școală
după
școală

Asigurarea unei
legislații coerente
pentru

Educație
timpurie

Adoptarea
unui sistem de

transport
gratuit
pentru elevi

Veți regăsi semnăturile noastre și pe alte propuneri legislative menite să
producă schimbările de care avem cu toții atâta nevoie.
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Schimbarea în bine
pentru România
România se află la un moment de răscruce. USR PLUS a fost eliminat de la
guvernare pentru că a încercat să impună un mod transparent de cheltuire
a banului public și de reformare a Justiției. Sunt exact lucrurile care nu au convenit sistemului, un sistem care de peste 30 de ani jefuiește sistematic România.
Vechile partide, PSD, PNL și UDMR și-au dat mâna pentru a forma ,,Coaliția
hoției”, cu singurul scop de a ,,sifona” banii publici și în special zecile de miliarde
de euro care vin de la Uniunea Europeană.
Noi, cei din USR PLUS, suntem determinați să luptăm cu acești corupți, să luptăm
pentru a păstra România în Uniunea Europeană, să luptăm pentru a face din
această țară un loc în care să îți dorești să trăiești.
Vrem o țară cu o economie performantă, fără hoție, cu transparență în cheltuirea
banului public. Pentru a avea o viață bună în România, ne dorim un sistem educațional de calitate care să ofere o șansă tuturor copiilor, alături de un sistem de
sănătate care să aibă cu adevărat grijă de noi toți, oricând avem nevoie.
E timpul pentru SCHIMBARE. E timpul pentru alt mod de a face politică în
țara noastră, e timpul pentru altfel de politicieni. Avem ACUM nevoie de o
schimbare în bine pentru România.
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Împreună declanșăm
schimbarea!
Suntem membri în Parlamentul României datorită încrederii pe care ne-ați
acordat-o.
Pentru noi, prioritățile sunt clare: răspundem nevoilor pe care le aveți, rezolvăm
probleme cu care ne confruntăm de prea multă vreme și aducem un plus de
transparență, eficiență și atenție. Pentru asta, avem mare nevoie de
comunicare permanentă cu voi.
Ne bucurăm de recomandările voastre, ne bazăm pe sesizările voastre legate de
neregulile observate, ne adaptăm la criticile primite. Cu fiecare persoană care
vrea să ne întâlnească, înțelegem mai bine situația din teritoriu.
Contactați-ne oricând. Atât noi, cât și echipa noastră suntem la dispoziția
voastră. Avem nevoie de oameni activi și implicați. Veniți alături de noi!

+40 790 101 317

+40 749 177 508

irineu.darau@senat.ro
www.irindeudarau.ro

andrei.miftode@cdep.ro
www.andreimiftode.ro

