HUNOR KELEMEN
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

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

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Uniunea Democrată Maghiară din România (1997-prezent) - Preşedinte (2011-prezent)

Studii
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de filosofie (1998)
Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj, Facultatea de medicină veterinară (1993)

Experiență profesională
Deputat (2000-2016)
Vice Prim-Minstru/Ministrul Culturii (2014)
Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional (2009-2012)
Secretar de stat, Ministerul Culturii (1997-2000)
Redactor la revista culturala „KORUNK” (1993-1997)

Redactor la Radio Cluj (1990-1997)

Activitate parlamentară în cifre
2012-2016:
Luări de cuvânt: 7 (în 7 şedinţe)
Propuneri legislative initiate: 34, din care 7 promulgate legi
Motiuni: 1
2008-2012:
Luări de cuvânt: 18 (în 17 şedinţe)
Declaraţii politice: 4 (din care una consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă)
Luări de cuvânt în BP: 46 (în 28 şedinţe)
Propuneri legislative initiate: 6, din care 2 promulgate legi
Întrebari şi interpelari: 3
Motiuni: 4
2004-2008:
Luări de cuvânt: 32 (în 28 şedinţe)
Declaraţii politice: 4 (din care una consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă)
Luări de cuvânt în BP: 200 (în 95 şedinţe)
Propuneri legislative initiate: 4
Întrebari şi interpelari: 3
2000-2004:
Luări de cuvânt: 10 (în 10 şedinţe)
Declaraţii politice: 3
Propuneri legislative initiate: 9, din care 2 promulgate legi
Membru în: 8 comisii de mediere

Mențiuni
Preşedinte Fundaţia pentru Şcoală (Iskola Alapítvány)
Peste 100 de articole în diferite reviste.
Szigetlakó, volum de poezii, editura Pallas Akadémia (2001)
A Madáríjesztök Halála, roman, editura Mentor (1999)
Minuszévek, volum de poezii, editura Kriterion (1995)
Ordinul Crucea Mijlocie al Republicii Ungare (2008)
Ordinul Steaua României în grad de Comandor (2000)
Premiul Litea-Budapesta (1996)
Premiul Uniunii Scriitorilor (1995)

Controverse
> Kelemen Hunor a declarat public că nu acceptă caracterul de stat-națiune al României. În Constituția
României, în articolul 1 este înscris, ca lege, că statul român este național, suveran, independent, unitar,
indivizibil.
> Deși în 2010, Kelemen Hunor se declarase împotriva proiectului minier al Roșia Montană Gold Corporation
(un proiect ce presupune deschiderea unei mari exploatări prin cianurare), în iulie 2011, ca ministru al
Culturii și Patrimoniului Național, a semnat avizul de descărcare arheologică privind exploatarea de la Roșia
Montană după ce Comisia Națională de Arheologie i-a trimis certificatul spre aprobare. Comisia de arheologie
a validat strategia RMGC (Roșia Montană Gold Corporation) de a minimaliza importanța și valoarea
patrimonială de excepție a masivului Cârnic, ce găzduiește 7 km de galerii romane și preromane, zeci de
kilometri de galerii moderne.

Probleme penale
-

Program de parlamentar
-

Declarații/interviuri media
-

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

-

