Curriculum Vitae
Date biografice:

•
•

Data şi locul naşterii: 15 octombrie 1958, comuna Budeşti, judeţul Călăraşi;
Starea civilă: necăsătorit.

Studii:

•

Liceul Industrial Electroenergetic, Bucureşti.

Activitate profesională:

•
•
•

Profesia: tehnician electroenergetic;
1978 - 1989 - tehnician electroenergetic la I.D.E. Bucuresti;
1993 - 2000 - preşedinte al Consiliului de administraţie - SC Neico Grup SA.

Activitate politică:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

membru al PD;
2002 - secretar executiv, Biroul permanent Naţional al Partidului Democrat;
2000 - 2002 - membru în Consiliul Naţional de Coordonare al PD;
membru în Biroul permanent al Organizatiei Municipiului Bucureşti;
2000 - director în campania electorală a Organizaţiei sectorului 1;
oct.1999 - 2001 - preşedinte al Organizaţiei sectorului 1;
1997 - 1999 - membru în Colegiul director;
oct.1996 - iun.1997 - director al campaniei electorate pentru alegerea primarului
general;
1994 - 1996 - preşedinte al Comitetului Electoral Municipal Bucuresti;
1994 - iniţiator şi coordonator al Grupului de Analiză şi Modelare Electorală
(GAME);
1991 - 1994 - secretar pe probleme organizatorice în Biroul permanent Naţional al
FSN;
1992 - director executiv organizare în cadrul campaniei electorate pentru alegerile
parlamentare;
1991 - 1990 - membru în Colegiul director al FSN;
febr.-mai 1990 - preşedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională, sector 1;
ian.-febr. 1990 - membru în CFSN sector 1;
febr.1990 - participant la înfiinţarea FSN;
21 dec.1989 - 3 ian.1990 - participant la evenimentele care au condus la răsturnarea
regimului comunist.

Activitate parlamentară:

•

2000 - 2004 - deputat:

membru supleant al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei;
o membru în Comisia de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
o preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Macedonia;
o iniţiator al unor amendamente privind modificarea Legii organizării Poliţiei
Române şi a Legii Statutului poliţistului şi al altor amendamente specifice
activităţii comisiei;
1990 - 1992 - membru al Adunării Constituante:
o iniţiator al Proiectului de hotărâre privind controlul serviciilor secrete şi de
reglementare a situaţiei arhivelor deţinute de acestea, al unor amendamente la
Legile privind frontiera de stat, Jandarmeria şi Poliţia Română şi al unui
project de lege privind modificarea Legii locuinţei (antedecembristă), cu
privire la eliminarea prevederilor ce reglementau spatiul "excedentar".
o

•

Limbi straine:

•

engleza.

Birouri parlamentare:

•

Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 23, sector 1;

Telefon: 312.90.09, fax: 312.90.13, 402.10.58 (grup parlamentar), 335.88.86 (comisie
permanentă).

