ANCA-DANIELA BOAGIU
Partidul Naţional Liberal (PNL)

Info candidat
Vârsta: 51
Funcția la care candidează: Deputat
Nume circumscripție: Maramureș

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Partidul Național Liberal (2014-prezent) - Prim-vicepreședinte (2015-prezent)
Partidul Democrat/Partidul Democrat Liberal (2000-2014) - Prim-vicepreședinte (2011-2014)
- Vicepreședinte (2005-2011)

Studii
Curs de pregătire pentru tineri politicieni în structurile Parlamentului European, Brussels, Belgia (2002)
Curs de pregătire în management pentru liderii Guvernului României, Crotonville,USA (2000)
Curs regional intensiv “Evaluarea Economică a proiectelor în domeniultransportului”, Soﬁa, Bulgaria (1999)
Curs “Sistemul de implementare descentralizată PHARE – Metode FIDIC de achiziţiea proiectelor în domeniul
public FIDIC”, Bucureşti, România (1998)
Curs internaţional “Pregătirea, Evaluarea, Monitorizarea şi Auditarea proiectelor cuﬁnanţare internaţională”,
Cairo, Egipt (1997)
Universitatea Ovidius, Constanţa - Facultatea de Inginerie Civilă, Departamentul Hidrotehnică (1991-1995)

Experiență profesională
Ministrul Transporturilor (2010-2012)
Senator (2008-2016)
Ministrul Integrării Europene (2005-2007)
Deputat (2000-2008)
Ministrul Transporturilor (iunie-decembrie 2000)
Director – Administrator al proiectelor cu finanţare externă – Unitatea de management al proiectelor pentru
reformă economică (1999-2000)
Expert Achiziţii în programul PHARE (1997-1999)
Expert (Departamentul de Contracte), Administraţia Naţională a Străzilor (1996-1997)
Diriginte de șantier, Compania S.E.Co.L. Sp.A, Italia (1995-1996)
Asistent Director General, Compania S.E.Co.L. Sp.A, Italia (1994-1995)

Activitate parlamentară în cifre
2012-2016:
Iniţiative legislative: 24
Declaraţii politice: 7
Întrebări: 101
Interpelări: 34
Interpelări adresate Primului Ministru: 10
Luări de cuvânt în plen: 136
Moţiuni: 8
2008-2012:
Iniţiative legislative: 41
Declaraţii politice: 13
Întrebări: 39
Interpelări: 10
Interpelări adresate Primului Ministru: 0
Luări de cuvânt în plen: 104
Moţiuni: 0
2004-2008:
Luări de cuvânt: 12 (în 10 şedinţe)
Declaraţii politice: 3
Luări de cuvânt în BP: 1

Propuneri legislative inițiate: 15, din care 3 promulgate legi
Întrebări şi interpelări: 13
Moțiuni: 7
2000-2004:
Luări de cuvânt: 11 (în 10 şedinţe)
Propuneri legislative inițiate: 17, din care 3 promulgate legi
Întrebări şi interpelări: 8
Moțiuni: 11

Mențiuni
Vicepreședinte al Partidului Popular European (2012-2015)
Prima femeie în funcția de Ministru al Transporturilor, la 32 de ani, devenind, totodată - și cel mai tânăr
ministru al Romaniei după cel de-al Doilea Război Mondial (2000)
Are șapte ani experienţă în colaborarea cu Instituţiile Financiare Internaţionale: Banca Mondială, Banca
Europeană de Investiţii, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, PHARE şi Fondul Monetar
Internaţional

Controverse
> În 2016, Anca Boagiu a fost acuzată de colegii din PNL că a făcut "blat" cu PSD la alegerile locale, adică, în
calitate de șefă a flialei din sectorul 2, l-ar fi "trădat" pe candidatul liberal Dan Cristian Popescu, astfel încât
să nu iasă învingător. În aceste condiții, Anca Boagiu a fost singurul șef de filială care nu a vrut să
demisioneze,
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-

Sursa:

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21063417-suspiciuni-blat-facut-pnl-psd-alegeri-sectoarele-1-2-nazare-pop
escu-fost-sabotati-propriile-organizatii-partid-surse.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21062443-toti-liderii-liberali-sector-din-capitala-exceptia-ancai-boagiu-datdemisia-cer-acelasi-lucru-lui-bolojan-care-coordonat-campania-electorala.htm
> Ulterior, colegii din PNL au acuzat-o pe Anca Boagiu că a fraudat votul de la alegerile pentru filiala sector
2,
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al

structurii

-

Sursa:

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21276559-scandal-pnl-alegerile-pentru-filiala-sector-2-saftoiu-spectacol-di
zgratios-rusinos-aratam-fuziunea-nu-avut-loc-anca-boagiu-realeasa-presedinte.htm
http://www.gandul.info/politica/scandalul-din-pnl-sector-2-la-final-anca-boagiu-a-fost-realeasa-sef-al-filialei-1
5673398
> În 2015, un raport al Corpului de Control al Guvernului Ponta a scos la iveală numeroase nereguli la
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri și la Ministerul Transporturilor, în mandatul Ancăi Boagiu, din
guvernarea Emil Boc. Este vorba despre angajarea unor persoane favorite în funcții de decizie, pe baza unor
contracte preferențiale, în condițiile în care nu aveau referințe profesionale și existau deja departamente
speciale care se puteau ocupa de serviciile prestate. De asemenea, inspectorii guvernamentali scot la iveală
suspiciuni de ilegalități la numeroase contracte încheiate, în această perioadă, privind lucrări la autostrăzile
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Sursa:

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cum-a-aranjat-anca-boagiu-29-de-licitatii-703253.html
http://www.ancheteonline.ro/2016/09/anca-boagiu-din-nou-in-gratiile-conducerii-pnl-ce-dezvaluie-un-raport-d
e-control-despre-activitatea-fostului-ministru-de-transport/
> În 2013, Anca Boagiu a declarat în Parlament, în legătură cu aderarea României la spațiul Schengen: „Azi
dimineaţă auzeam că stăm capră în faţa Uniunii Europene şi că ne bubuie pe Schengen şi că ne leagă de
MCV
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Sursa:

http://www.romaniatv.net/media_92854_anca-boagiu-face-glume-sexuale-in-parlament-pe-tema-aderarii-la-s
chengen-video_69204.html

Probleme penale
-

Program de parlamentar
-

Declarații/interviuri media
Http://www.mediafax.ro/politic/anca-boagiu-a-fost-audiata-la-dna-ca-martor-in-dosarul-de-coruptie-al-eleneiudrea-14873850
http://www.dcnews.ro/anca-boagiu-replica-pentru-elena-udrea-dupa-ce-liderul-pmp-a-vrut-sa-o-propuna-in-fu
nc-ia-de-premier_456156.html

Linkuri utile
Link profil Camera Deputaților/Senat:
Link declarație avere/ interese:
Website:
Social:

