MIHAI-BOGDAN DIACONU
Partidul România Unită (PRU)

Info candidat
Vârsta: 39
Funcția la care candidează: Deputat
Nume circumscripție: Municipiul București

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Partidul România Unită (2015-prezent) - Președinte
Partidul Social Democrat (2011-2014) - Președinte Executiv PSD Sector 4 (2012-2014)
Partidul Conservator (2009-2011) - Vicepreședinte
Partidul Social Democrat (2003-2009)

Studii
Academia de Poliţie "Al.I.Cuza ", Colegiul Național de Afaceri Interne (2009)
Universitatea Spiru Haret din București, Facultatea de Drept și Administrație Publică (2007)

Experiență profesională
Deputat (2012-2016)
Consilier Local, Consiliul Local Sector 4 (2012)

Avocat Baroul Bucureşti (2008-2012)
Consilier local, Consiliul Local Sector 6 (2004-2008)
DONPREST COM SRL (2001-2004)
TOTALNET SA (1999-2001)
MobiFon România, CONNEX (1998-1999)

Activitate parlamentară în cifre
2012-2016:
Luări de cuvânt: 10 (în 10 şedinţe)
Declaraţii politice: 7
Propuneri legislative inițiate: 52, din care 1 promulgată lege
Întrebări şi interpelări: 30

Mențiuni
A candidat la Primăria Capitalei în 2016, obținând aproximativ 1% din voturi
Este președintele de onoare al echipei de fotbal Rapid Bucureşti (2016)
A publicat cartea "România Unită" (2012)

Controverse
> Deși PRU afirmă, oficial, că îl va susține în funcția de Premier pe Victor Ponta, conform unor stenograme
obținute de stiripesurse.ro, Bogdan Diaconu a afirmat că Victor Ponta "E fricos și instabil", iar PRU se
folosește de el: "Ponta este doar un instrument, ne folosim de el." Sursa:
http://www.stiripesurse.ro/eful-pru-despre-victor-ponta-e-instabil-ne-folosim-de-el-avem-noi-doua-nasoale-de
-el-stenograme_1158635.html
După apariția stenogramelor, Bogdan Diaconu a declarat că "sunt falsuri grosolane, utilizate pentru a afecta
imaginea PRU" și a anunțat că va sesiza Parchetul, în legătură cu falsificarea înregistrărilor - Sursa:
http://www.dcnews.ro/bogdan-diaconu-prima-reac-ie-cu-privire-la-stenograme_519531.html
> Bogdan Diaconu a avut numeroase declarații la adresa Ungariei. Spre exemplu, despre cultura maghiară a
afirmat că este "venită de aiurea, plină de complexe identitare, violentă şi hrăpăreaţă, are conştiinţa faptului
că vrea ce nu-i aparţine şi este gata de orice pentru a-şi înfăptui tâlhăriile" sau este de părere că: "A pune
stema Ungariei pe liceele din România este tot una cu a afişa zvastica nazistă în şcoli". În urma acestor
declarații, fostul președinte al Ungariei, Viktor Orban, l-a declarat pe Bogdan Diaconu persona non-grata Sursa:
http://www.romaniatv.net/bogdan-diaconu-declarat-persona-non-grata-de-catre-unguri-vezi-replica-acida-a-li
derului-pru_292498.html
http://www.stiripesurse.ro/premiera-un-lider-de-partid-din-romania-declarat-persona-non-grata-in-ungaria_99
4956.html
În replică, Bogdan Diaconu a transmis că, printr-o astfel de decizie, "Viktor Orban dovedește că este și el o

slugă a Cancelarului Angela Merkel și a politicilor anti-naționale ale Bruxelles-ului." În plus, a promis că după
alegerile generale din acest an, va opri accesul firmelor maghiare în Transilvania - Sursa:
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/liderul-pru-declarat-persona-non-grata-de-catre-unguri-reactia-dura-a-lui-bo
gdan-diaconu-partidul-meu-va-continua-lupta-impotriva-extremismului-maghiar-din-romania-149276.html
> Bogdan Diaconu a fost amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru declaraţii
discriminatorii la adresa comunităţii LGBT din România. Asta, după ce el a susținut, când candida la funcția
de Primar al Capitalei, că: “În București nu vor mai avea loc parade de homosexuali!''. Chiar și după ce a
aflat decizia CNCD, Bogdan Diaconu a declarat că își menține promisiunea electorală de a bloca toate
paradele comunității LGBT și a amenințat că va desființa acest Consiliu, după ce partidul său va avea o
prezență
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Sursa:

http://www.romanialibera.ro/politica/partide/liderul-pru--amendat-de-cncd--pentru-discriminarea-comunitatii-l
gbt-416243
Ulterior, el chiar a propus, printr-un proiect de lege, desființarea CNCD - Sursa:
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21328278-bogdan-diaconu-propune-desfiintarea-consiliului-national-pentr
u-combaterea-discriminarii.html

Probleme penale
-

Program de parlamentar
-

Declarații/interviuri media
Https://www.youtube.com/watch?v=5inzPY7SCEw
http://www.evz.ro/bogdan-diaconu-presedintele-pru-partidul-ultra-nationalist-isi-va-face-campanie-promovan
du-l-pe-fostul-premier-desi-acesta-este-membru-psd-daca-votati-pru-votati-ponta-prim-ministru.html
https://www.youtube.com/watch?v=VUsp9lf_rj0

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

-

