Bogdan Nicolae NICULESCU-DUVĂZ
Curriculum Vitae
Date biografice:

•
•

Data şi locul naşterii: 14 decembrie 1948, Bucureşti;
Starea civilă: căsătorit cu Maria Niculescu-Duvăz, doi copii: Ana-Maria - n.1977,
avocat, Catinca - n.1981, licenţiată în relaţii internaţionale.

Studii şi specializări:

•

Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti, promoţia 1977.

Activitate profesională:

•
•
•

1977-1978, Institutul de proiectari Tulcea, arhitect;
1978-1984, Bucuresti, Centrul de cercetari pentru articole casnice, designer;
1984-1989, Institutul Carpati, arhitect - designer pentru corpuri de iluminat.

Funcţii, activităţi într-un partid politic:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1990 - secretar FSN;
1991 - vicepresedinte;
1995 - vicepresedinte PD, coordonatorul Departamentului pentru relatii politice si cu
sindicatele;
1998 - vicepresedinte PD, coordonatorul Departamentului pentru administratie publica
centrala si locala a PD;
2000 - vicepresedinte PD, coordonatorul Departamentului de Relatii Politice, initiative
legislative si actiune parlamentara;
2000 sep - nov, Coordonator al campaniei electorale pentru alegerile parlamentare si
Purtator de cuvânt al PD pe durata camaniei electorale;
Membru al echipei de negociatori si de reprezentare a PD în relatiile cu alte partide;
2000 feb - 2001 iun - vicepresedinte PD, coordonatorul Departamentului Relatii
Politice;
2003 - demisie din PD;
2003 - membru PSD;
2003 - Secretar executiv al Biroului Naţional.

Funcţii, activităţi într-o organizaţie din administraţia publică centrală sau locală:

•
•
•
•
•

1990 ian - membru CPUN Bucuresti;
1990 iun - 1991 sep, Ministrul Tineretului si Sportului;
1992 feb - consilier municipal ales;
1996 dec - 1998 mar, Ministru pentru Relatiile cu Parlamentul;
2004 iul-dec, Ministru delegat pentru relatiile cu partenerii sociali.

Funcţii, activităţi parlamentare:

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

1990 mai - deputat circumscriptia Bucuresti;
1992 oct - 1996 nov, deputat circumscriptia Constanta;
o membru în Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului;
apr - 2000 feb, Liderul Grupului Parlamentar PD din Camera Deputatilor;
o membru al Delegatiei României la Adunarea Parlamentara a Consiliului
Europei, membru în Comisiile pentru Stiinta si tehnologie, pentru Relatii
parlamentare si publice si, respectiv, în Comisia economica si pentru
dezvoltare ale APCE;
o Co-presedinte al Grupului Parlamentar de sprijinire a Parteneriatului Strategic
România - SUA din Camera Deputatilor;
2000 feb - nov Vicepresedinte al Camerei Deputatilor;
2000 nov, deputat circumscriptia Constanta;
2000 dec - 2002 sept., Vicepresedinte al Camerei Deputatilor;
o membru al Grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Franceza, cu
Republica Portugheza si cu Republica Federativa Brazilia;
2002 apr - oct, Initiator si coordonator al Forumului Constitutional
2002 sept, Chestor al Camerei Deputatilor;
2002 mai - membru al Grupului parlamentar mixt Camera Deputaţilor - Parlamentul
francofon (Bruxelles);
2003 mar - membru în Comisia pentru Politică Externă;
o membru în Comisia pentru Integrare Europeană;
o membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale.
2004 – prezent – deputat PSD de Tulcea

Alte functii publice:
•
•
•
•
•
•

din 1975 - membru AGVPS;
din 1979 - membru al Club National des Becassiers, Franta;
din 1990 - vicepresedinte AGVPS;
din 1992 - membru al Consiliului de Administratie al C.I.C. (Conseil International de
la Chasse et la Conservation du Gibier, Paris);
1998 - presedintele Consiliului National de Vânatoare;
1998 - membru fondator al Yacht Club România;

Distincţii, decoraţii:

•

Serviciul credincios în grad de Cavaler conferit la 1 dec. 2002.

