TEODOR ATANASIU
Partidul Naţional Liberal (PNL)

Info candidat
Vârsta: 57
Funcția la care candidează: Senator
Nume circumscripție: Buzău

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Partidul Național Liberal (1990-prezent) - Prim-vicepreședinte PNL (2014-prezent)
- Vicepreședintele PNL (2006-2008)

Studii
CODEX - Management financiar și Managementul relaţiilor cu clienţii (1999)
CODEX - Management competitiv (1998)
Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Mecanică (1982-1987)

Experiență profesională
Senator (2012-2016)
Deputat (2008-2012)
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (2006-2008)

Ministrul Apărării (2004-2006)
Președintele Consiliului Județean Alba (2004)
Administrator la firma PALPLAST Sibiu (2001-2004)
Director Uzina Mecanică din Cugir (1997-2001)
Consilier Județean Alba (1996-2004)
Director, S.C. Apa CTTA S.A., Alba Iulia (1996-1997)
Șef de atelier, Uzina Mecanică din Cugir (1995-1996)
Consilier local Cugir (1992-1996)
Inginer, Uzina Mecanică din Cugir (1987-1995)

Activitate parlamentară în cifre
2012-2016:
Iniţiative legislative: 26
Declaraţii politice: 2
Întrebări: 0
Interpelări: 2
Interpelări adresate Primului Ministru: 1
Luări de cuvânt în plen: 57
Moţiuni: 10
2008-2012:
Luări de cuvânt: 112 (în 105 şedinţe)
Declaraţii politice: 106
Propuneri legislative inițiate: 10
Întrebari şi interpelări: 44
Moțiuni: 20

Mențiuni
Vicepreședintele Senatului (2016)
Membru al Biroului Ansamblului Regiunilor Europene (din 2004)
Co-autor al lucrării “Strategia de restructurare a industriei de apărare din România”, elaborată de Ministerul
Industriei (2000)
Membru în Consiliul de Administrație al Fondului Proprietății de Stat (1997-2000)
Membru în Consiliile de administrație ale S.C. Drăgana S.A. din Cugir (1994-1996)

Controverse
> "Noi fara PD nu câștigam președintele. Ne-am ținut de nas și am făcut un compromis. Altfel nu se putea.
Partidul ăsta va fi al vostru, nu al lor. Sa fie foarte clar! A fost și va fi al nostru. Am avut nevoie de ei, acum

nu mai am nevoie. Îmi fac un bine dacă pleacă…Nu o sa plece, nu-s proști. O sa conviețuim cu ei. Liderii lor o
sa dispară rând pe rând!" - declarația lui Teodor Atanasiu, în legătură cu fuziunea dintre PNL și PDL - Sursa:
http://www.stiripesurse.ro/stenograme-ne-am-tinut-de-nas-si-am-fuzionat-nu-vor-primi-premierul-razboi-mon
stru-in-pnl_955321.html
Ulterior, după publicarea stenogramelor, Atanasiu a declarat că afirmațiile sale au fost scoase din context Sursa:
http://www.ziare.com/teodor-atanasiu/pnl/teodor-atanasiu-explica-declaratia-in-care-ii-face-praf-pe-colegii-di
n-vechiul-pdl-1362570
> A propus, în calitate de Ministru al Apărării, în 2006, (alături de Călin Popescu-Tăriceanu, la acea vreme
Premier), retragerea trupelor din Irak, argumentând că "România nu a câștigat prea mult din prezența în
aceste teatre de operațiuni, pentru ca SUA nu au ajutat țara noastră să câștige contracte nici în programul
de reconstrucție a Irakului și nici în cele de înzestrare a armatei irakiene" - Sursa:
http://www.gandul.info/stiri/liberalii-ataca-propunand-retragerea-260939
Mai mult, le-a trimis telegrame, atașaților militari, în care le-a cerut pregătirea diplomatică a retragerii, fără
a-l înștiința pe Președintele de atunci, Traian Băsescu, șef al Armatei - Sursa:
http://www.zf.ro/politica/ministrul-apararii-a-ajuns-la-judecata-lui-basescu-2884946
Atanasiu a explicat, însă, că în telegramele respective, atașații au fost doar informați, nu li s-a cerut să facă
nimic

-

Sursa:

http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1169821-atanasiu-recunoaste-medar-divulgat-informatii-secrete.htm
Propunerea, care a stârnit numeroase polemici, a fost refuzată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării Sursa: http://m.jurnalul.ro/stiri/retragerea-din-irak-csat-refuza-pnl-17776.html
Ulterior, Atanasiu a fost suspendat din funcția de Ministru al Apărării.
> A fost urmărit penal în Dosarul "Referendumul", pentru infracțiunea de folosire a influenței în scopul
obținerii unor foloase de natură electorală partidului politic din care face parte, infracțiunea de promisiune,
oferire sau dare de bani, bunuri sau alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze în cadrul
referendumului

și

asociere

pentru

săvârșirea

de

infracțiuni

(2012)

-

Sursa:

http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=3494 - ulterior, însă, a fost scos declarat nevinovat și scos de sub
urmărirea

penală

(2014)

-

Sursa:

http://www.evz.ro/dna-l-a-scos-de-sub-urmarirea-penala-pe-senatorul-pnl-teodor-atanasiu-1077977.html

Probleme penale
-

Program de parlamentar
-

Declarații/interviuri media
Http://www.stiripesurse.ro/teodor-atanasiu-in-acest-moment-intre-stanga-si-dreapta-exista-un-echilibru-

aproape-perfect_1156110.html
http://www.stiripesurse.ro/interviu-teodor-atanasiu-este-evidenta-caderea-lui-iohannis-planul-pentru-al-doile
a-mandat_1146693.html
http://www.dcnews.ro/teodor-atanasiu-declara-ie-surprinzatoare-vrea-sa-mute-centrala-nucleara-de-la-cerna
voda_496240.html
http://www.mediafax.ro/politic/teodor-atanasiu-pnl-nu-sustine-declaratia-privind-republica-moldova-initiata-d
e-tariceanu-15641973
http://psnews.ro/atanasiu-il-desfiinteaza-pe-ponta-dar-trimite-sageti-si-spre-ciolos-exclusiv-135602/

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

-

