ROBERTA-ALMA ANASTASE
Partidul Naţional Liberal (PNL)

Info candidat
Vârsta: 44
Funcția la care candidează: Deputat
Nume circumscripție: Prahova

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Partidul Național Liberal (2014-prezent)
Partidul Democrat/Partidul Democrat Liberal (1991-2014) - Prim-vicepreședinte PD-L (2011-2012)
- Vicepreședinte Organizația Femeilor Democrate (2002)
- Vicepreşedinte Organizaţia Naţională de Tineret Partidul Democrat (1997)

Studii
Universitatea București, Facultatea de Științe Politice (1998-2000)
Universitatea București, Facultatea de Sociologie (1994-1998)

Experiență profesională
Deputat (2004-2016)
Parlamentar european (2007-2008)

Colaborator, Subcomisia pentru şanse egale (2002)
Expert parlamentar, Parlamentul României (2001)
Consilier Ministrul Transporturilor (2000)
Director relații publice, Societate comercială privată (1999-2000)
Director, coordonare proiecte relații publice, Societate comercială privată (1996-1999)
Asistent de cercetare, Centrul de Studii Politice şi Analiză Comparativă (1994-1995)

Activitate parlamentară în cifre
2012-2016:
Luări de cuvânt: 19 (în 14 şedinţe)
Declaraţii politice: 5
Propuneri legislative inițiate: 63, din care 4 promulgate legi
Întrebări şi interpelări: 21
Moțiuni: 22
2008-2012:
Luări de cuvânt: 4613 (în 239 şedinţe)
Declaraţii politice: 1
Luări de cuvânt în BP: 4098 (în 271 şedinţe)
Propuneri legislative inițiate: 27, din care 3 promulgate legi
Întrebări şi interpelări: 6
2004-2008 (a demisionat în 2006, când a devenit parlamentar european)
Luări de cuvânt: 26 (în 26 şedinţe)
Declaraţii politice: 22
Propuneri legislative inițiate: 12, din care 5 promulgate legi
Întrebări şi interpelări: 8
Moțiuni: 3

Mențiuni
Președintele Camerei Deputaților (2008-2012)
A fost prima femeie, din istoria României, care a devenit Președintele Camerei Deputaților, în 2008
Este Cetăţean de onoare al oraşului Maryland, Districtul Heights, Statele Unite ale Americii
Este Cetăţean de onoare al statului Nebraska, Statele Unite ale Americii
A urmat numeroase cursuri și seminarii, în străinătate și în țară, pe teme precum formarea parlamentară sau
managementul campaniei electorale, dar nu numai
A participat la concursul "Miss Romania" și l-a câștigat, ulterior reprezentând România la concursul "Miss
Univers" (1994)

Controverse
> În campania electorală din 2012, pentru alegerile parlamentare, ploieștenii au primit calendare electorale
în care Roberta Anastase apărea rugându-se sau aprinzând lumânări în biserică - Sursa:
http://jurnalul.ro/stiri/politica/roberta-anastase-evlavioasa-pentru-voturi-pedelista-apare-in-calendare-elector
ale-rugandu-se-in-fata-icoanei-video-629867.html
> În 2011, a fost surprinsă mergând la coafor însoțită de coloana oficială - Sursa:
http://m.cotidianul.ro/fetite-dulci-prin-parlament-290185/
https://www.antena3.ro/actualitate/anastase-coafor-spp-337294.html
> În 2010, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au început cercetările în
privința Robertei Anastase, pentru abuz în serviciu, în legătură cu fraudarea votului acordat Legii Pensiilor, în
urma unei plângeri formulate de Alianța PSD-PC. În 2011, Parchetul Instanţei Supreme a decis neînceperea
urmăririi

penale

-

Sursa:

http://www.ziare.com/roberta-anastase/ploiesti/roberta-anastase-urmarita-penal-pentru-fraudarea-legii-pensi
ilor-1686079
http://www.evz.ro/roberta-anastase-scapa-de-urmarirea-penala-in-cazul-votului-pe-legea-pensiilor-938472.ht
ml
> În 2013, în timpul unei intervenții în Parlament, Roberta Anastase a declarat: "Poate nu știu să număr, dar
nici nu pretind să știu. Dumneavoastră, în schimb, domnule Ministru, pretindeți că sunteți Ministru al acestei
țări și nu observați un lucru elementar: faptul că economia sub dumneavoastră se prăbușește" - Sursa:
http://www.gandul.info/politica/roberta-anastase-eu-poate-nu-stiu-sa-numar-dar-nici-nu-pretind-sa-stiu-1063
3713?fb_comment_id=490123437717894_4744148#feba58d363809
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-14347977-roberta-anastase-catre-varujan-vosganian-poate-nu-stiu-numar
-dar-nici-nu-pretind-stiu-dar-sub-dvs-economia-prabuseste.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0zi3ZyX9JhY

Probleme penale
-

Program de parlamentar
-

Declarații/interviuri media
Http://www.evz.ro/ce-a-facut-parlamentarul-tau-roberta-anastase-s-a-luptat-pentru-aprobarea-proiectuluide-alaptare.html

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

-

