
 ROMÂNIA a fost făcută de oameni care
 nu au stat deoparte. Vino în USR Ilfov!
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• A sprijinit lupta cetățenilor din zona Chiajna – Chitila – Sector 1 – Sector 6 pentru responsabilizarea Iridex 
privind poluarea îngrozitoare pe care o cauzează groapa de gunoi Rudeni. Cornel Zainea a fost alături de cetățeni 
în stradă și a avut luări de poziție și în Parlament, �ind chiar amenințat cu acționarea în judecată. Pentru că solicitările 
cetățenilor nu au fost luate în seamă de autoritățile locale, Cornel Zainea a decis să monitorizeze personal nivelul de H2S cu 
ajutorul unui detector de hidrogen sulfurat și monoxid de carbon.

• 26 de solicitări trimise autorităților publice pentru semnalarea unor probleme de interes public ale cetățenilor din 
Ilfov. Printre problemele ridicate: lipsa autorizațiilor de funcționare ale școlilor din Ilfov; stadiul lucrărilor la pasajul Chitila; 
depozitarea ilegală de deșeuri în perimetrul dintre rondul Mogoșoaia și podul ce traversează șoseaua Chitilei; lipsa pasajelor 
pietonale în Rudeni, după deschiderea circulației pe patru benzi pe Centura Capitalei.

• 6 vizite în țară, ca membru al Comisiei Parlamentare de anchetă, comisie care a veri�cat, pentru şase luni, modul 
în care se desfășoară administrarea deşeurilor în România, inclusiv în Bacău, Cluj și Vâlcea, în localități în care au avut loc 
dezastre ecologice. 

• 3 propuneri de legi depuse în Parlament: Legea Mirosurilor, Legea privind combaterea poluării industriale și 
Legea privind calitatea aerului.  Legea Mirosurilor, inițiată împreună cu senatorul USR Allen Coliban și USR Timiș,  
pornită de la sesizările cetățenilor deranjați de poluarea cauzată de gropile de gunoi, dar și de diferite activități industriale, 
va permite sancționarea și chiar interzicerea temporară sau permanentă a activităților generatoare de mirosuri. 

• S-a implicat în lupta pentru apărarea justiției, alături de membrii USR, pentru a împiedica PSD-ul să distrugă 
sistemul juridic. Corupția înseamnă în �nal bani furați de la cetățeni, bani cu care ar trebui să se facă școli, spitale, drumuri, 
nu vile și excursii de lux pentru politicieni.

• Întâlniri periodice cu locuitorii din Ilfov. Întâlnirile cu cetățenii sunt foarte importante pentru a identi�ca 
problemele comunității și un prim pas spre rezolvarea lor. Probleme precum lipsa trecerilor de pietoni pe Centura Capitalei 
sau gropile de gunoi ilegale improvizate în mai multe localități au ajuns astfel și la Ministerul Transporturilor sau la primari.  

• Audiențe la biroul parlamentar. Nu mulți parlamentari țin cu adevărat audiențe, deși acestea fac parte din 
activitatea pentru care sunt plătiți. Deputatul Cornel Zainea dedică �ecare zi de vineri audiențelor cu cetățenii într-unul din 
cele trei birouri parlamentare, în Chiajna, Popești-Leordeni sau Otopeni.

Parlamentarii USR fac politică pentru oameni, nu pentru ei înșiși
Activitatea deputatului USR de Ilfov, Cornel Zainea,

după un an de mandat
Sunt Cornel Zainea și în 2016 am fost ales să reprezint 

locuitorii județului Ilfov în Parlamentul României. 

Provin din mediul antreprenorial, iar după 10 ani în 
care am lucrat ca inginer de testare automată în 

cadrul mai multor companii din București, cunoscând 
astfel îndeaproape provocările cu care se luptă tânăra 

generație pentru a-și construi un viitor mai bun aici, 
în România, am decis să mă implic mai activ în acțiuni 

ale societății civile, prin inițiative legate de comba- 
terea poluării și protejarea mediului înconjurător.

Astfel, am devenit membru al grupului de iniţiativă 
care luptă pentru stoparea poluării olfactive şi 

chimice în zona de nord-vest a Bucureştiului,
cauzate de �rmele care gestionează deșeuri. 

Împreună cu alți cetăţeni implicaţi civic,
am participat la întâlnirile cu autori-

tăţile statului, am trimis sesizări şi
am încercat să informez oamenii

în legătură cu potenţialele
consecinţe asupra sănătăţii publice.

Am aderat astfel la USR,
�ind convins că, prin efortul �ecăruia

dintre noi, putem și suntem chiar
datori să responsabilizăm clasa
politică, astfel încât aceasta să

servească interesele cetățenilor.
Am fost ales deputat la ultimele
alegeri legislative, iar în prezent
sunt membru al Comisiei pentru

Mediu și Echilibru Ecologic,
continuând la nivel o�cial ceea

ce am început prin implicare civică. 
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“La USR nu există oameni pătați în fața legii
și nici nu ar putea să existe.”

Interviu pe bune cu Cornel Zainea, deputat USR de Ilfov

USR
Chiajna

USR
Buftea

USR
Corbeanca

- Domnule deputat Cornel Zainea, de ce face 
USR circ în Parlament?
- Acum câțiva ani, o doamnă deputat le 
adresa celor din opoziție celebra replică 
”ciocul mic, acum suntem noi la putere”. Cam 
așa se desfășura activitatea parlamentară, cei 
de la putere își făceau mendrele, iar opoziția 
nu se întindea mai mult decât îi era plapuma, 
așteptând să-i vină rândul. Odată cu intrarea 
USR în Parlament, am încercat să schimbăm 
lucrurile. Ar � fost simplu să ridicăm din umeri 
și să spunem că 9% nu ne permite să contăm 
cu adevărat. Ca să nu mă mai lungesc, pentru 
a nu mai face ”circ”, avem nevoie ca la 
următorul mandat să �m mai mulți useriști în 
Parlament, pentru a conta la votul în plen și 
inclusiv la guvernare.

- Mai mulți? Dar oricum, toți politicienii sunt 
o apă și-un pământ.
- Pe mine mă deranjează această generali-
zare. La USR nu există oameni pătați în fața 
legii și nici nu ar putea să existe. Nu ne 
asemănăm cu ei la nimic, nici măcar la 
obișnuința muncii. Eu am peste 85% prezență 
în Parlament, chiar și cele câteva absențe �ind 
motivate de participarea la conferințe 
internaționale pe probleme de Mediu, în timp 
ce unii parlamentari PSD-ALDE pur și simplu 
nu vin la muncă, au 25 sau 30% prezență! 

- În timp ce veniturile oamenilor scad,  parla-
mentarii își trag pensii speciale.
- Da, sunt pur și simplu două lumi diferite. 
Tocmai din cauza asta au apărut cei ca mine în 
politică. Să nu uităm că responsabilă pentru 
ceea ce li se întâmplă oamenilor este coaliția 
PSD-ALDE, care de un an și ceva încoace se 
ocupă de justiție, în timp ce Euro a luat-o 
razna, iar litrul de benzină s-a scumpit cu peste 
1 leu, ceea ce atrage alte și alte scumpiri. În 
ceea ce privește pensiile speciale, USR a fost 
singurul partid care a votat împotrivă și 
suntem hotărâți să nu lăsăm lucrurile așa. 

- Ce fel de oameni crezi că o să sensibilizezi în 
acest periplu prin localitățile din Ilfov?
- Voi vorbi cu cei care sunt dispuși să mă 
asculte, cu oameni cinstiți și de bună credință. 
Poate o să surprind, dar vreau să mă adresez în 
mod special mamelor. Ele doresc să-și țină 
copiii și familia aproape, în România, adică 
exact ceea ce îmi doresc și eu pentru familia 
mea. Soția mea, de exemplu, nu a fost deloc 
încântată de această povară la care m-am 
înhămat, dar știe că fac ceea ce trebuie pentru 
copilul nostru. Și toți cei care sunt părinți ar 
trebui să pună încă de acum la adăpost viitorul 
copiilor lor. Avem nevoie de școli, de spitale, 
de drumuri bune, știm cu toții asta. Să le facem 
fără șpăgi și comisioane!

- Am înțeles că ești pasionat de sport. E clar că practici sporturi de-astea 
scumpe, de-ale politicienilor, gen golf, yachting...
- Ha, ha, nici pe departe! De ce oare mă duce gândul la Mazăre când aud de 
sporturile astea? I-o � și lui greu acolo unde e, l-o chinui dorul de țară... Eu 
sunt destul de priceput la ping-pong și mai joc uneori fotbal cu colegii din 
USR, când nu arde scena politică. Dar în ultima vreme arde ca un rug. 

- Umblă vorba că n-ai fost prea încântat când echipa ta ți-a transmis 
întrebările pentru acest interviu.
- Păi da, la început am crezut că sunt de la echipa adversă! Dar am înțeles că 
răspunsurile fac diferența. Și avem răspunsuri pentru toate problemele pe 
care România nu le-ar � avut dacă nu era guvernată în stil ma�ot de atâta 
amar de ani.

Monitorizăm în 
locul autorităților
poluarea cu H2S 

PSD vrea distrugerea mediului înconjurător
PSD vrea distrugerea unor zone naturale de valoare inestimabilă, sprijinind printre altele 
exploatarea auriferă de la Roșia Montană și legea care permite exploatări miniere în arii 

naturale protejate. PSD îi ajută pe cei care taie ilegal pădurile, votând scăderea amenzilor 
pentru tăieri ilegale și oprind proiecte ca Radarul Pădurilor, prin care erau monitorizate 

tăierile şi transporturile ilegale de lemn.

PSD a tăiat banii pentru investiții în infrastructură
În 2017, PSD a tăiat de la bugetul Ministerului Transporturilor aproape jumătate din 
suma alocată iniţial pentru autostrăzi, reparații de drumuri naţionale, noi căi ferate.

PSD a  tăiat și o treime din bugetul consiliilor judeţene, consiliilor locale şi primăriilor
pentru investiţii în canalizare, reţele de apă curentă, drumuri judeţene. Mai mult, mini-
strul Transporturilor, Felix Stroe, nici nu a fost prezent la dezbaterea bugetului pe 2018.

PSD vrea falimentarea sistemul de sănătate
PSD a blocat măsurile care promovau numirea directorilor de spitale pe criterii de 

competență și le interziceau să își angajeze rudele sau să primească bene�cii de la 
furnizori. PSD a rescris ordonanța 79/2016 dând liber la corupție. 

PSD tolerează fraudele prin deconturi �ctive ale medicamentelor de către
Casa de Asigurări de Sănătate,

în timp ce oamenii plătesc pentru medicamente în spitale.

PSD sub�nanțează învățământul
PSD a alocat doar 2.98% din PIB pentru învățământ în 2018, media UE �ind de 5,4%. 

În timp ce părinții continuă să cumpere materiale școlare cu propriii bani și 90% din școli 
încep anul școlar fără autorizații PSI, PSD a sifonat banii de la învățământ, mutându-i la 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL),
supranumit “Pixul lui Dragnea”, programul prin care primarii primesc fonduri

pe criterii politice.  România, unde o treime dintre copii abandonează școala, este țara cu 
cea mai mare rată a abandonului școlar din Europa. PSD a oprit programul “Școală pentru 

toți”, prin care copiii săraci primeau ajutor pentru a rămâne la școală.
PSD susține politizarea educației, reluând practica numirilor politice în posturi de 

conducere în școli, în loc ca directorii de școli să �e numiți prin concurs.

PSD respinge inițiativele de reformă electorală
Pragul electoral utilizat in prezent (5%) este cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

PSD vrea menținerea lui pentru a împiedica implicarea în politică a unui număr mai mare 
de contracandidați. PSD a votat împotriva inițiativelor de reducere a pragului elecotral, 

refuzând orice dezbatere. 

PSD menține pensiile speciale ale parlamentarilor
În campania electorală, PSD susținea eliminarea privilegiilor pentru parlamentari, dar 

odată ajunși la putere au votat cumularea pensiilor speciale cu cele din sistemul public. 
Pentru plata lor, au crescut bugetul Camerei Deputaților și Senatului cu peste 30%.

USR apără mediul
USR a semnalat intențiile PSD și chiar a protestat la tribuna Parlamentului împotriva 
exploatării de la Roșia Montană, astfel încât, în urma reacției publice, să se permită 
expertizarea corectă a zonei. USR a susținut înăsprirea amenzilor pentru tăierile ilegale
de lemn, protejarea pădurilor virgine și interzicerea exploatărilor miniere
în zone naturale protejate. 

USR luptă pentru dezvoltarea infrastructurii în România
USR a semnalat că sunt proiecte de infrastructură care au alocare zero în bugetul pentru 
2018, deși au contracte semnate, de exemplu pasajul de la Domnești. USR a depus amenda- 
mente pentru a obține alocări mai mari pentru proiectele majore de infrastructură (auto-
strada București-Brașov, autostrada Lugoj-Deva, autostrada Sebeș-Turda), dar și pentru 
suplimentarea fondurilor alocate întreținerii infrastructurii rutiere și feroviare.

USR vrea un sistem medical e�cient pentru toți cetățenii
USR a organizat dezbateri  între fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, și rectori ai 
Facultății de Medicină, principalii susținători ai implicării politicului în domeniul sanitar.
USR a propus amendamente și a negociat pentru împiedicarea modi�cărilor la
OUG 79/2016, astfel încât sistemului de sănătate să nu devină unul falimentar.
USR a depus un proiect de lege care obligă CAS să informeze cetățenii
despre cheltuielile decontate în numele lor, într-un raport detaliat. 

USR susține educația performantă
USR susține �nanțarea corectă a educației românești prin alocarea a 6% din PIB; 
asigurarea tuturor resurselor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a tuturor școlilor, 
precum și promovarea și dezvoltarea învățământului profesional. 
USR propune reluarea programului “Școală pentru toți” și extinderea lui în toată țara prin 
�nanțare de la buget. 
USR susține depolitizarea sistemului de învățământ, printr-o inițiativă de modi�care a Legii 
Educației, astfel încât funcțiile de conducere din sistemul preuniversitar să devină 
incompatibile cu deținerea unei funcții de conducere alese
sau numite în cadrul unui partid politic.

USR susține reforma electorală și liberalizarea pieței politice
Inițiativele USR vizează reducerea numărului de semnături necesar pentru înregistrarea 
candidaturilor la alegeri, precum și reducerea pragurilor electorale la 3%. Parlamentarii USR 
pregătesc noi inițiative de reformă electorală, una dintre ele vizând îmbunătățirea
votului prin corespondență, pentru o implicarea cât mai mare a cetățenilor în viața politică.

USR vrea des�ințarea pensiilor speciale pentru parlamentari
USR a depus un proiect de lege pentru des�ințarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. 
Liviu Dragnea a refuzat să semneze acest proiect. USR a depus și un proiect de lege prin care 
să �e abrogate pensiile speciale pentru alte șapte categorii profesionale.

PSD distruge viitorul,   USR îl construiește
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USR Ilfov, implicată în viața comunității
Număr membri (martie 2018): 150 Cele mai noi �liale: USR Domnești, USR Ștefăneștii de Jos, USR Voluntari, USR Măgurele, USR Balotești, USR Dragomirești

USR
Bragadiru

     USR Bragadiru a susținut proiectele de modernizare a centurii actuale a 
Bucureștiului, inclusiv prin interpelări parlamentare privind stadiul de 
realizare a lucrărilor de către CNAIR. Problemele în zona Prelungirea Ghencea 
sunt atât de grave, încât cetățenii au organizat mai multe marșuri de protest, 
solicitând lărgirea străzii principale, trotuare și realizarea Pasajului de la 
Domnești.

     În urma unor recla- 
mații către primărie, 
membrii USR Bragadiru 
au reușit să determine 
mobilizarea companiei 

de salubritate pentru o 
curățare mai e�cientă a 
străzii Cristalului, una 
dintre cele mai circulate 
străzi din Bragadiru.

USR
Chiajna

     Poluarea olfactivă cauzată de gropile de gunoi și incineratoarele 
din zona Rudeni este un factor care afectează grav calitatea vieții în 
Chiajna. USR a fost de �ecare dată în stradă, alături de cetățenii 
care protestau pentru dreptul la un aer curat, reprezentând 
totodată vocea cetățenilor în dezbateri publice și chiar declarații 
politice în Parlament. În plus, pornind de la această problemă 
locală, parlamentarii USR au inițiat Legea Mirosurilor, prin care vor 
� diminuate efectele poluării și sancționați poluatorii.

     Problemele de infrastructură nu ocolesc nici această comună, printre cele mai 
afectate de dezvoltarea imobiliară haotică. În acest context, USR Chiajna a făcut 
o solicitare către Primăria Municipiului București pentru demararea lucrărilor de 
modernizare a Drumului Osiei, care leagă cartierul Militari Residence de 
Bulevardul Iuliu Maniu. Este vorba despre singura legătură cu Bucureștiul din 
zonă, una care pune zilnic viața pietonilor în pericol, prin lipsa trotuarelor.

USR
                         Chitila - Mogoșoaia

 USR de Ilfov, Cornel 
Zainea, am a�at că 
transportul public în 
localitate nu este 
reglementat în niciun fel!

o nouă interpelare în 
cazul în care primăria 
nu publică noutăți 
privind stadiul 
proiectelor.

     USR Chitila-Mogoșoaia a preluat 
nemulțumirile cetățenilor din 
Rudeni în ceea ce privește transpor-
tul de�citar. Aceștia ne-au semnalat 
că linia 150 (operată de SC Transvib 
Serv SRL) are de�ciențe grave. 
Intervalul dintre mașini a crescut la 
o oră, nici măcar acest program 
ne�ind respectat. În urma unei 
interpelări trimise de deputatul

     Autoritățile au promis că vor 
elabora regulamentul serviciului de 
transport public, dar și că vor lua în 
calcul construirea unui pod de acces 
direct în satul Rudeni, în urma 
protestelor localnicilor, cărora deschi-
derea celor 4 benzi ale Centurii dintre 
Chiajna și Chitila le-a izolat satul.

     USR Chitila-Mogoșoaia va reveni cu

USR
Otopeni

milioane de Euro, fonduri europene, destinat rezolvării 
acestei situații, dar RAJA încă furnizează apă murdară, și 
aceea cu întreruperi. În plus, conform planului tarifar 
adoptat de CL Buftea, apa se va scumpi an de an cu 5%, 
până în 2020.  USR Buftea a luptat împotriva acestei situații 
aberante prin petiții și sesizări, urmând ca pe baza semnă-
turilor strânse, precum și a unei interpelări în Parlament,
să facă presiune asupra autorităților pentru a soma RAJA 
să ofere servicii și apă de calitate la prețuri rezonabile. 

USR
Buftea

     Datorită insistenței USR Buftea, taxa de salubritate, majorată pentru acoperirea 
costurilor cu taxa la groapă, a fost redusă la nivelul anterior. Tot la presiunile 
președintelui �lialei Buftea, Bogdan Tobă, primăria a lansat platforma online de 
informare a cetățenilor, conform legii, după ce site-ul fusese închis de primărie.

          Calitatea proastă a 
apei potabile din Buftea 
este o problemă de 
interes major. A fost 
derulat și s-a încheiat 
încă de acum 2 ani un 
proiect de zeci de

     Problema parcărilor reprezintă o provocare 
zilnică pentru numeroși cetățeni din județul Ilfov. 
USR Otopeni a lansat un proiect pentru rezolvarea 
acestei probleme. Am identi�cat 9 spații posibile 
pentru amenajarea unor garaje subterane, ce ar 
avea în medie 55 de locuri parcare. 

     Pentru că zona centrală a Otopeniului este 
foarte dens populată, existând doar un parc mare 
care este foarte aglomerat, planul include și 
amenajarea unor parcuri împrejmuite deasupra 
parcărilor.

pentru a inspecta o 
groapă de gunoi 
improvizată, apărută de 
câteva luni pe strada 
Arena Park.

     Pentru că primăria din Corbeanca dă dovadă de lipsă 
de transparență în comunicarea informațiilor de interes 
public, USR Corbeanca a luat asupra sa această sarcină, 
lansând un ziar în format digital, care conține deciziile 
Consiliului Local și alte informații de interes public.

USR
Corbeanca

     La cererea cetățenilor, �liala USR 
Corbeanca a organizat o întâlnire cu 
deputatul USR de Ilfov, Cornel Zainea,

 și a unui material video 
de la acest eveniment, 
Primăria Corbeanca a 
început curățenia 
generală a zonei!

     Vizita a fost urmată de o sesizare 
o�cială adresată primăriei. După două 
zile de la postarea în online a pozelor

USR
Popești -
Leordeni

     USR Popești-Leordeni a participat la dezbateri publice 
pe tema poluării provenite de la groapa de gunoi Glina 
și s-a opus deciziei primăriei de a prelungi cu încă 10 ani 
autorizaţia de funcţionare a ECOREC S.A, administratorul 
depozitului de deșeuri, luată fără a ţine cont de dorinţa

contract pentru servicii publice, astfel încât banii 
cheltuiți de administrația locală să nu �e risipiți, și și-a 
oferit totodată disponibilitatea pentru consultări și
                                                     discuții privitoare la nevoile
                                                     și necesitățile orașului, 
                                                     membrii �lialei implicându-se 
                                                    deja în acțiuni de ecologizare.

locuitorilor din Popeşti-Leordeni. 
USR va face toate demersurile legale 
necesare pentru a se asigura că 
vocea oamenilor va � auzită.

     Nici la capitolul curățenie stradală 
Popești-Leordeni nu stă prea bine. 
USR Popești-Leordeni a solicitat 
primăriei să revizuiască �ecare
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Tu știi ce poate face parlamentarul tău pentru tine?

Parlamentarul
din circumscripția ta

te reprezintă în...

                                ...Camera Deputaților și Senat:
• Inițiază proiecte de lege și propune modi�cări ale legilor existente
• Dezbate și votează legile propuse pe ordinea de zi în Parlament 
• Susține declarații politice
• Intervine în dezbaterile generale
• Poate iniția moțiuni și interveni pentru susținerea lor

    ...comisiile permanente ale Parlamentului:
• Înainte de a � supuse la vot, majoritatea
   legilor sunt discutate în comisia de specialitate
• Membrii comisiei dezbat și acordă aviz favorabil,
   aviz negativ sau amendamente spre modi�care

                      ... relația cu instituțiile publice:
• Adresează interpelări și întrebări autorităților publice
• Poate asista și lua cuvântul la lucrările Consiliului Local
• Poate urmări respectarea măsurilor din hotărârile Consiliului Local
• Identi�că și găsește soluții la problemele locale

                            ...campanii publice de informare:
              • Poate lansa campanii publice de susținere a unor
                proiecte de interes public
             • Organizează dezbateri publice pe teme de
                interes pentru comunitate
• Informează cetățenii cu privire la hotărârile luate de aleși

Deputații și senatorii din circumscripția ta
te reprezintă în Parlamentul României
și în fața instituțiilor internaționale.
Sunt în serviciul tău și au obligația
să se intereseze de problemele tale,
să le aducă în atenția celorlalți
parlamentari și a instituțiilor statului.

              În  Ilfov,
       ești reprezentat
       în Parlament de

         5 deputați
                    și

       2 senatori. 

În calitate de cetățean,
ai dreptul să �i informat
cu privire la activitatea lor zilnică
și să le ceri să țină cont de prioritățile tale.

...În 2017, Primăria Corbeanca a 
alocat aproape 20% din bugetul 
total de 6,3 milioane de euro, adică 
nu mai puțin de 1,2 milioane euro, 
pentru ”Cultură, recreere și religie”? 

...În 2017, Primăria Buftea a cheltuit 
1 milion de euro pe "Întreținere 
grădini publice, parcuri, zone verzi, 
baze sportive și de agrement" și 1,5 
milioane euro pe "Salubritate"?

... În Buftea, apa se va scumpi an de 
an cu câte 5%, până în 2020 
conform noului plan tarifar adoptat 
de Consiliul Local Buftea?

...În 2018, Primăria Bragadiru a 
alocat numai 583.000 RON pentru 
investiții noi (din venituri totale de 
42.802.000 RON), adică doar 1,3 % 
din buget?

...92 de școli din Ilfov au început 
anul școlar 2017-2018 fără autori-
zații sanitare și de securitate la 
incendiu?

...1 oră este întervalul la care circulă 
maxi-taxi-urile în localitatea Rudeni, 
iar Consiliul Local Chitila nu are un 
regulament de funcționare a trans-
portului public?

...Guvernul a bugetat 0 lei în 2018 
pentru realizarea pasajului de la 
Domneşti, deși Ministerul Transpor-
turilor a anunțat public că a dat 
ordin de începere a lucrărilor?

Știați că...

 O � adevărat că
toate drumurile 
  duc la Roma?

     Dacă ești
  bucureștean,
toate drumurile 
  duc la Ilfov!

Vino în USR!
Politica este făcută de oameni ca tine.

Vino în USR
și fă parte din mișcarea care va schimba România!

                                 Ca membru USR:
• Te alături unei echipe de oameni profesioniști, experți 
în domeniile lor de activitate, care îți vor putea susține 
proiectele în mod activ.
• Vei putea alege direct candidații din partea partidului 
la alegerile locale, parlamentare și europarlamentare.
• Vei avea întâlniri regulate cu ceilalți membri, cu parla-
mentarii și consilierii aleși pe listele partidului, astfel 
încât să �i informat cu privire la voturile exprimate, 
pozițiile publice și planurile de viitor.
• Vei putea să in�uențezi felul în care se face politică. Te 
asiguri că vocea ta și a comunității tale se face auzită și 
este reprezentată în mod corect.

România are nevoie de tine.
Hai s-o schimbăm împreună! Hai în USR!

Birouri parlamentare: 
1. Comuna Chiajna, Sat Dudu, Str. Orhideelor nr. 35S, ap. 5

2. Popești Leordeni, Șoseaua Olteniței nr. 10
3. Otopeni, Str. Lacul Ursului nr. 39
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