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Ilfovul trimite în Parlamentul României 5 deputaţi şi 2 senatori
 PNL - reprezentat de 2 deputați și un senator, PSD - 1 deputat și 1 senator,         iar USR și AUR - câte un reprezentant în Camera Deputaților

Alegerile parlamentare din 6 decembrie 
2020 și-au desemnat câștigătorii, iar în 
județului Ilfov - circumscripția electorală 
nr. 25 - în topul partidelor a fost frunaș 
PNL, care a obținut 30,83% din voturile 
celor care s-au prezentat la urne și au 
votat pentru alegerea deputaților și 
31,07% pentru alegerea senatorilor. Locul 
2 a revenit PSD – cu 24% din ponderea 
voturilor valabil exprimate pentru 
Cameră și 24,28%, la Senat, iar locul 3 
a fost ocupat de USR – cu 20,94% din 
voturile valabil exprimate pentru Camera 
Deputaților și 21,91%, pentru Senat. 
Au reușit, de asemenea, să convingă și 
să strângă mult peste pragul de 5% - 
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). 
Procentele partidului au fost de 8,18% din 
voturile valabil exprimate pentru Camera 
Deputaților și 8,43% pentru Senat. De 
asemenea, în Ilfov, a trecut pragul de 5% 
și Pro România, însă nu a fost suficient 
pentru atribuirea vreunui mandat de 
senator sau deputat.

Cine sunt cei 7 parlamentari ilfoveni?
PNL - Camera Deputaților - Daniel Gheorghe și George Tuță; Senat - Nicoleta Pauliuc
PSD - Camera Deputaților - Daniel Florin Ghiță; Senat - Alfred Laurențiu Antonio Mihai

USR - Camera Deputaților - Oana Alexandra Cambera
AUR - Camera Deputaților - Gianina Șerban

Deputat PNL, născut 
în 1985, în Otopeni. Este 
istoric și deputat ales din 
partea PNL în județul Il-
fov. În prima sa legislatu-
ră a fost ales după ce a 
câștigat în fața principalei 
contracandidate, Gabriela 
Szabo, cu 50,1%. La ale-
gerile din 2016, a fost re-
ales după ce a candidat 
de pe prima poziție pe lis-
ta partidului său, pentru 
Ilfov. Acum se află în fața 
celui de-al treilea manda-
te de deputat.

”Doresc să mulțumesc 
tuturor celor care au fost 
alături de mine și de toți 
reprezentanții PNL la 
aceste alegeri desfășurate 
în condiții atipice. Partidul 
Național Liberal, prin Gu-
vernul României, a dat o 
lecție de patriotism ară-
tând că pune interesul 
României înaintea inte-
resului electoral. Pande-
mia de virus chinezesc a 
potențat discursul dema-
gogic, populismul cel mai 
deșănțat și socialismul, 
atât sub forma sa veche 
moștenită din comunism, 
cât și sub expresia ”pro-
gresismului” neo-mar-
xist. PNL a pus interesul 
României mai presus de 
propriul său interes, lu-
cru care se întâmplă rar 
în lumea de azi. Virusul 
chinezesc este adevăratul 
câștigător al acestui an 
politic în România atât la 
propriu, prin ceea ce în-
seamnă pandemia și criza 
sanitară, cât și la figurat, 

prin modelele politice du-
bioase, de factură estică 
imprimate asupra Româ-
niei de azi. PNL (…) este 
dator să rămână la guver-
nare, mai ales că este uni-
ca forță politică responsa-
bilă și rațională din acest 
an nebun al pandemiei. 
(…) Cât despre mine, vă 
mulțumesc frumos pen-
tru gândurile bune pe ca-
re mi  le-ați transmis mulți 
dintre dumneavoastră și 
vă asigur un lucru: voi fi 
cel mai aprig susținător al 
autenticelor valori liberal-
conservatoare în Parla-
mentul care vine! Niciun 
pas înapoi, întotdeauna 
în ofensivă față de toate 
formele de socialism, de 
”progresism” și de popu-
lism! Dumnezeu să bine-
cuvânteze România!”.

Deputat PNL, 36 de 
ani, absolvent de ASE, 
specialist în management 
economic, cu studii de co-
municare și diplomație. 
A lucrat încă din studen-
ție, acumulând o experi-
ență profesională în mul-
tiple domenii atât în zo-
na privată, cât și în cea 
de administrație publică (a 
fost consilier politic la nivel 
de ministru, parlamentar 
și de europarlamentar). 
Timp de trei ani a activat 
și în domeniul militar. Acti-
vitatea politică în PNL a în-
ceput-o cu 15 ani în urmă, 
îndeplinind și funcția de 
secretar general adjunct al 
partidului, pentru trei ani.

”Ilfovul formează, îm-
preună cu Bucureștiul, re-
giunea cea mai dinamică 
și mai competitivă a Ro-
mâniei, iar potențialul de 
dezvoltare este imens. Il-

fovul are o șansă extra-
ordinară, prin noua echi-
pă pe care românii au 
votat-o. Digitalizarea re-
prezintă un obiectiv fun-
damental pentru echipa 
noastră, pentru că vrem 
o creștere rapidă și suste-
nabilă a calității serviciilor 
publice pentru cetățeni. 
Acum, proiectele de dez-
voltare și modernizare din 
județul Ilfov, cele care vi-
zează, de fapt, o creștere 
a calității vieții și a nivelu-
lui de trai pentru cetățeni, 
pot fi accelerate și du-
se la bun sfârșit  printr-o 
bună colaborare între 
autoritățile locale, Guvern 
și Parlament”.

Senator PNL, născută 
în 1971, de profesie avocat. 
A fost senator și în legisla-
tura 2016-2020, iar acum 
se află la cel de-al doilea 
mandat câștigat în Ilfov.

”Vă mulțumim și vă 
mulțumesc! Proiectul libe-
ral merge mai departe în 
Ilfov. Am câștigat al doilea 
mandat de senator de Il-
fov. Acum 4 ani, când am 
intrat în politică din me-
diul privat, am crezut că 
voi schimba lumea. După 
4 ani, am înțeles că lumea 
nu poate fi schimbată de 
un om sau de un partid. Ci 
de noi toți, împreună! (...) 
Vremurile care vin nu sunt 
ușoare. Stabilitatea politi-
că e un deziderat destul de 
greu de atins, ca să fim sin-
ceri. Însă nu imposibil. Dar 
oamenii politici au o armă 
puternică de partea lor: 
cetățenii! Aceștia  ne-au 
transmis că «așa nu se mai 
poate»! Putem scoate Ro-
mânia din impas dacă fie-
care parlamentar va avea o 
legătură și mai strânsă cu 
comunitatea care l-a ales. 
Dacă își va consuma 100% 
din energiile lui pentru a 
duce în Parlament mesa-
jul comunităților, iar legi-
le vor fi făcute plecând și 
de la acel mesaj. Guver-
nele vor trebui să lucre-
ze în strânsă legătură cu 

Parlamentul. Să audă de 
la reprezentanții poporu-
lui ce vrea acesta. Și să gu-
verneze ținând cont de po-
por mai mult decât de pro-
priile păreri și viziuni. Fie 
ele economice sau socia-
le. (...) Cetățenii aleg par-
lamentari care să îi REPRE-
ZINTE. Nu care să decidă 
la rândul lor de unii sin-
guri. Și parlamentarii aleg 
un guvern care să guver-
neze în acord cu viziunea 
majorității. E atât de sim-
plu și totuși, iată, atât de 
greu de pus în practică. 
Și pentru că speranța es-
te energia vitală a spiritu-
lui uman, vom merge îna-
inte. Resetăm totul, păs-
trăm trecutul ca exemplu și 
ca lecție, dar privirea rămâ-
ne înainte!”.

Deputat PSD, Dani-
el Florin Ghiță, născut în 
1981, este un kickboxer 
profesionist român și din 
decembrie 2020, depu-
tat în Parlamentul Româ-
niei, ales în Circumscripția 
Electorală nr. 25 Ilfov. 
”The Savage Samurai”, 
cum este poreclit, și-a fă-
cut debutul în Campiona-
tul Mondial de Muay Thai 
în 1999, în Bangkok, Thai-
landa. Și-a continuat ca-
riera cu performanțe re-
marcabile și a devenit pri-
mul luptător român care a 
intrat în K-1 World Grand 
Prix Final de la Tokyo. Du-
pă ce a intrat în PSD (în 
2016 a fost pentru câteva 
luni membru al Partidu-
lui România Unită) a de-
clarat că s-a alăturat unui 
”partid hărțuit, împotri-
va căruia s-a dus o cam-
panie murdară, diabolică, 
în ultimii șase ani”. ”Sunt 

poreclit Samuraiul Sălba-
tic pentru ca niciodată nu 
am dat lovituri sub centu-
ră în ring, mi-am păstrat 
intergritatea și onoarea! 
Am fost toată viața văzut 
inferior altor sportivi, pen-
tru simplu fapt că eram 
născut în România! Eu, nu 
puteam să intru în PNL, un 
partid care urăște oame-
nii de rând și țărănimea 
(ce spunea Eminescu?), 
nici în USR, partidul co-
piilor securiștilor și servi-
ciilor! USR sunt cei care 
au fraudat alegerile și cu 
un tupeu de infractori, ne 
explică nouă că e normal 
să fraudezi alegerile! Adi-
că, USR fură votul tău și 
democrația! Îmi pierdeam 
onoarea și demnitatea! 
Atunci eram un om vân-
dut!”, declara Ghiță, pen-
tru Pro Sport.

A l f red -Lauren ț iu -
Antonio Mihai, născut în 
1981, senator PSD, a mai 
fost senator și în legisla-
tura 2012-2016, înlocu-
indu-l din 10 iunie 2014 
pe Victor Ciorbea, al cărui 
mandat a încetat în urma 
numirii sale ca Avocat al 
Poporului.

”PSD a câștigat ale-
gerile. PSD e pregătit de 
guvernare! PSD va intra 
la guvernare pentru că 
trebuie înlăturat dezas-
trul guvernării PNL. Par-
tidul Social Democrat are 
un candidat clar de prim-
ministru, are un program 
de guvernare la cheie, are 
competența dovedită și e 
dispus să guverneze chiar 
și cu un guvern minori-
tar. PSD a câștigat alege-
rile, prin urmare își asu-
mă hotărât responsabili-
tatea de a forma un gu-
vern care să scoată țara 
din profunda criză sani-
tară și economică 
în care a  aruncat-o 
guvernarea haotică 
a Dreptei. PSD nu 
are nicio ezitare să 
își asume chiar și o 
guvernare minorita-
ră. Este infinit mai 
bine pentru Româ-
nia și pentru români 
o guvernare minori-
tară și competentă, 
decât una dezas-
truoasă, adică un 

nou CDR care va băga 
din nou țara în faliment, 
exact ca la sfârșitul ani-
lor 90. (...) România nu-
și poate permite în actu-
alul context critic, cu pan-
demia coronavirus din ce 
în ce mai virulentă, cu su-
te de morți zilnic și spitale 
sufocate de mii de cazuri 
grave, cu economia în pi-
caj abrupt, încă un ex-
periment de dreapta, de 
tip Convenția Democra-
tă. Așa zisa majoritate a 
Dreptei Unite pentru care 
Iohannis a încălcat grav 
Constituția și a compro-
mis instituția președinției 
este în realitate o gașcă 
a pierzătorilor, hămesită 
după ciolanul puterii, in-
capabilă de o bună guver-
nare. (...)”. Acesta este 
punctul de vedere al PSD 
Ilfov, împărtășit pe pagina 
proprie de Facebook, de 
senatorul Alfred Laurențiu 
Antonio Mihai.

Este deputat USR 
PLUS, 40 de ani, ”avocat 
și antreprenor în turism, 
mamă, soție și voluntar”.

”(…) Voi fi deputa-
tul Alianței USR PLUS 
din circumscripția Ilfov. 
Le mulțumesc din suflet 
delegaților și membrilor, 
fiecare este parte a aces-
tui rezultat, iar implicarea 
și mai ales sufletul pe ca-
re l-au pus mi-a dat încre-
dere că sunt acolo unde 
trebuie! Mulțumesc ce-
lor ce v-ați exprimat vo-
tul pentru o schimba-
re, am simțit fiecare în-
curajare, zâmbet, gând 
bun și așteptările voas-
tre! Am trăit la maxim 
sentimentul acesta de 
emoție, dar și responsa-
bilitate care se produce 
atunci când primești me-
saje cu  «te-am votat» nu 
doar de la prieteni, ci și 
de la oameni cu care nu 
ai mai vorbit de mulți ani, 
de la simpatizanți pe ca-
re nu îi cunoști sau poa-
te cel mai interesant de la 
personalul tehnic de la in-
trarea într-o secție de vo-
tare. Scorul de 20,94% 
obținut pentru Camera 
Deputaților oferă Alianței 
USR PLUS în Ilfov 1 man-
dat, pe care îl voi exercita 
cu multă responsabilitate. 
Știu speranțele pe care vi 
le puneți în noi! Este un 
rezultat bun, pe care îmi 
doresc să îl creștem îm-
preună, printr-o altfel de 

politică, mai ales în con-
textul actual. Prezența la 
vot și toate reacțiile pe 
care le-am observat în so-
cietate mă fac să înțeleg 
cât avem de muncă pen-
tru a învăța să găsim 
echilibrul între a fi fermi și 
empatici și pentru a for-
ma electoratul care să 
ceară reforme de la noi 
și de la instituțiile statu-
lui. Acuzațiile nu vor fa-
ce decât să adâncească 
falia. Aceasta este seg-
mentarea actuală a Ro-
mâniei, care vine dintr-o 
istorie lungă de lipsă de 
educație, sărăcie care a 
născut frică, neînțelegere, 
dependență. (…) Acum 
trecem la treabă! Este un 
drum cu provocări, dar pe 
care voi face tot ce stă în 
putința mea să îl parcurg 
punând în aplicare anga-
jamentele de reformă ale 
Alianței USR PLUS și în 
același timp să am des-
chiderea către oameni, 
să creștem încrederea și 
peste 4 ani să putem spu-
ne că se poate și în Ro-
mânia!”.

Este deputat AUR, 
mamă a trei copii, jurist și 
antreprenor. Locuiește în 
Bragadiru.

”Dragi ilfoveni,
În curând, cu mân-

drie vă voi reprezen-
ta în Camera Deputaților 
din Parlamentul Români-
ei. Voi reprezenta fiecare 
cetățean al județului Ilfov, 
indiferent de opțiunea sa 
politică, interesul nostru 
fiind de a pune omul pe 
primul loc, acesta să poa-
tă să își pună în valoare 
ideile, opi-
niile, chiar 
să îi fie as-
cultate cri-
ticile, atât 
timp cât 
sunt con-
structive.

D u p ă 
înves t i re , 
voi ajun-
ge în fieca-
re localita-
te din județ 

pentru a afla toate pro-
blemele locale și a încer-
ca rezolvarea acestora din 
poziția de deputat, indife-
rent de culoarea politică 
a administrațiilor locale. 
E timpul ca aleșii să pu-
nă umărul la dezvoltarea 
comunităților din toate 
pozițiile - primari, consili-
eri locali, deputați, sena-
tori. Prin mesajele dum-
neavoastră voi reuși să 
aflu cât mai multe din ne-
voile voastre, acesta con-
stituind sprijinul de care 

am nevoie. Vocea Româ-
niei, a tuturor românilor, 
voi încerca să o fac auzi-
tă și mă voi pune în sluj-
ba cetățeanului, așa cum 
spune și jurământul pe 
care îl voi depune. Așa să 
ne-ajute Dumnezeu!”.
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