CRISTIANA-IRINA ANGHEL
Partidul Alianța Liberalilor şi Democraților (ALDE)

Info candidat
Vârsta: 60
Funcția la care candidează: Deputat
Nume circumscripție: Caraș-Severin

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)
Partidul Liberal Conservator din 2012
Secretar din feb. 2014

Studii
Curs intensiv Management parlamentar-2014
Licentiata in Drept

Experiență profesională
Senator (2014-2016)
Învăţătoare la Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2, Caracal: 1984 - 2012
Profesor muzica instrumentala - Casa de copii Caracal: 1978 - 1984

Activitate parlamentară în cifre
Luări de cuvânt: 19 (în 15 şedinţe)
Propuneri legislative initiate: 60, din care 3 promulgate legi

Mențiuni
Activitate publicistică
Coordonator - "Mic dicţionar de drepturile omului "
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Libaneză - până în iun. 2015 Vicepreşedinte
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Iran - până în iun. 2015
Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia
Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel - din mar. 2015

Controverse
Primul protest prin refuz voluntar de hrană a fost în anul 2008, împotriva mafiei caselor naționalizate (ANRP).
Greva foamei a durat 38 de zile.
În 2010, a devenit celebră atunci când a intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva neaplicării Legii
de majorare a salariilor cadrelor didactice, adoptată în 2008. La câteva zile de la declararea protestului,
Cristiana Irina Anghel a reformulat și revizuit motivul protestului, declarând că protestează împotriva
nerespectării Constituției de către factorii politici. A stat în greva foamei timp de 70 de zile[1], mai întâi
acasă, apoi a fost internată la Spitalul Municipal Caracal de unde a fost transferată la Spitalul N. Paulescu,
București. În cazul acestei greve, s-au implicat ministrul Educației, Daniel Funeriu, precum și mai multe
personalități publice din România. La 30 octombrie 2010, Cristiana Anghel a hotărât să renunțe la greva
foamei, iar la 22 noiembrie, a fost externată.
La 16 Iulie 2012, Cristiana Irina Anghel a intrat din nou în greva foamei protestând împotriva încălcării
suveranității poporului român de către Barosso și Reding, prin impunerea unor condiții umilitoare
("Scrisoarea în 11 puncte"). Pentru că Președintele interimar, Crin Antonescu, a promulgat legea
referendum-ului în varianta impusă de Comisia Europeană, a încetat greva imediat dupa declarația domnului
președintele interimar al României (Crin Antonescu).
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20801514-tariceanu-cerut-scoaterea-senatoarei-cristiana-anghel-din-sena
t-pentru-facea-scandal-timpul-discursului-premierului-ciolos.htm
http://ziarulzona.ro/cat-de-ticnita-e-cristiana-anghel-blestemat-sa-fii-in-veci-de-veci-sa-nu-ai-liniste-si-pace-ni
ci-pe-pamant-nici-in-cer/

Probleme penale
-

Program de parlamentar

Declarații/interviuri media

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

Nu este cazul.

