Senator Valeriu Todirașcu
activitate parlamentară 2012-2016
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=3a5994a6-9a73-4707-afc2-fd2f31a8c5bd

ales în circumscripția electorală 42, București
membru al Comisiei de Sănătate Publică
cv: http://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-CV
cine sunt și de ce am intrat în politică: https://www.facebook.com/VTodirascu?fref=ts
crezul meu politic: https://www.facebook.com/VTodirascu/videos/vb.367143860038047/808421769243585/?type=2&theater

Locul 4 în topul general din Senat și Locul 1 de la opoziție
după numărul de iniţiative legislative, conform:

http://www.romaniatv.net/topul-celor-mai-harnici-senatori-dupa-numarul-initiativelor-legislative-ce-partide-chiulesc-nemotiv_109432.html
http://psnews.ro/topul-celor-mai-activi-barbati-din-parlamentul-romaniei-social-democratii-si-liberalii-fruntasi-81155/

Îi mulțumesc public D-lui Dr. Ioan Greceanu https://www.facebook.com/ioan.greceanu?fref=ts&__rev=1024226
pentru contribuția esențială la acest rezultat. Astfel de oameni ar trebui să ne
reprezinte în Parlamentul României, Senator Valeriu Todirașcu.

Reforma Constituțională
Direcția de acțiune: Propuneri de modificare a Constituției
04.06.2013 - Inițiativa Legislativă (4) - privind modificarea Constituției

http://www.tody.ro/document/2013-06-03-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-legislativa-5-modificarea-Constitutiei

Reforma profundă a întregii clase politice
Direcția de acțiune: Măsuri privind defesenizarea clasei politice

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind reformarea profundă a clasei politice:
http://psnews.ro/un-parlamentar-acuza-cardasia-dintre-tehnocrati-si-majoritatea-usl-din-senat-saracia-cetatenilor-romani-124032/
http://www.romaniatv.net/o-organizatie-cere-bec-verificarea-semnaturilor-candidatilor-mai-multi-candidati-sunt-suspectati-de-fraude_289499.html
http://m.ziare.com/alegeri/partidele-mici-protesteaza-si-au-depus-candidaturile-cu-doar-trei-semnaturi-1419554
https://www.agerpres.ro/comunicate/2015/11/16/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-08-12-36
http://www.ultima-ora.ro/2015/11/16/noua-republica-nu-va-sustine-in-parlament-guvernul-ciolos/
http://psnews.ro/guvernul-ciolos-nu-are-toate-usile-deschise-ce-partid-il-refuza-100644/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/11/11/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-19-03-37
http://www.stiripesurse.ro/noua-republica-un-pas-in-spate-pentru-actuala-clasa-politica-un-minim-gest-de-igiena-publica_972946.html
http://www.expresspress.ro/noua-republica-actuala-clasa-politica-trebuie-sa-faca-un-pas-in-spate/
http://ziarulexclusiv.ro/2015/11/12/noua-republica-un-pas-in-spate-pentru-actuala-clasa-politica-un-minim-gest-de-igiena-publica/
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=7&article=16649
http://ziarulfaclia.ro/noua-republica-un-pas-in-spate-pentru-actuala-clasa-politica-un-minim-gest-de-igiena-publica/
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/noua-republica-un-pas-in-spate-pentru-actuala-clasa-politica-un-minim-gest-de-igiena-publica-338618
http://www.actualitati.net/local-cluj/noua-republic-bdquo-spate-actuala-clas-politic-minim-gest-igien-2703091
http://www.ziarulargesul.ro/noua-republica-cere-o-noua-clasa-politica/

http://www.vocea-olteniei.ro/index.php/politic/item/6177-noua-republic%C4%83-un-pas-%C3%AEn-spate-pentru-actuala-clas%C4%83-politic%C4%83-un-minim-gest-de-igien%C4%83-public%C4%83

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/11/14/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-12-08-59
http://www.stiripesurse.ro/noua-republica-sus-ine-aderarea-m10-la-alian-a-conservatorilor-i-reformi-tilor-europeni-aecr_973238.html
http://www.ziar.com/news=8275373
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/noua-republica-sus-ine-aderarea-m10-la-alian-a-conservatorilor-i-reformi-tilor-europeni-aecr-340498
http://i-ziare.ro/cultura/guvernul-ciolos-nu-are-toate-usile-deschise-ce-partid-il-refuza-203401
http://www.promptmedia.ro/2015/11/bucuresti-noua-republica-partidele-vechi-fug-de-guvernare/
http://tecinfo.ro/noua-republica-nu-va-sustine-in-parlament-guvernul-ciolos/
http://www.ziarulprofit.ro/index.php/clasa-politica-un-esec-romanii-trebuie-sa-spuna-in-2016-un-nu-ferm-coruptiei/
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=7&article=16740
http://clujtoday.ro/2015/11/21/lideriipartiduluinouarepubliccorup539ianutrebuiesmaifietolerat.html
http://www.ziare.com/tg-jiu/stiri-actualitate/partidul-noua-republica-clasa-politica-actuala-a-esuat-5816642
http://www.gorj-domino.ro/partidul-noua-republica-clasa-politica-actuala-a-esuat/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gorj-domino+%28GorjDomino%29
http://www.arad24.net/2015/10/27/noua-republica-avertizeaza-partide-vechi-sclavie-moderna-romanii-sunt-manipulati/
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=7&article=16503
http://www.ziaruldinmuscel.ro/articol/noua-republic%C4%83-avertizeaz%C4%83-partide-vechi-sclavie-modern%C4%83-rom%C3%A2nii-sunt-manipula%C5%A3i
http://jurnalulbucurestiului.ro/noua-republica-sprijina-aderarea-la-alianta-conservatorilor-si-reformistilor-europeni-a-partidelor-organizate-democratic/
http://www.amosnews.ro/noua-republica-sprijina-aderarea-la-alianta-conservatorilor-si-reformistilor-europeni-partidelor
http://www.ultima-ora.ro/2015/10/17/noua-republica-sprijina-aderarea-la-alianta-conservatorilor-si-reformistilor-europeni-a-partidelor-organizate-democratic/
http://www.7est.ro/feed/item/47195-comunicat-de-presa-mai-merita-partidele-vechi-increderea-ta-intoarce-le-spatele.html
http://jurnalulbucurestiului.ro/partidul-noua-republica-mai-merita-partidele-vechi-increderea-ta-intoarce-le-spatele/
http://jurnalulbucurestiului.ro/partidul-noua-republica-satul-sa-fii-mintit-si-furat-de-clasa-politica-implica-te/
http://www.actualitati.net/local-iasi/comunicat-pres-bdquo-merit-partidele-vechi-increderea-ntoarce-spatele-2484362
http://www.amosnews.ro/partidul-noua-republica-mai-merita-partidele-vechi-increderea-ta-intoarce-le-spatele-2015-07-23
http://www.amosnews.ro/partidul-noua-republica-satul-sa-fii-mintit-si-furat-de-clasa-politica-implica-te-2015-07-22

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind judecarea de către CCR a activităților
neconstituționale a partidelor:
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/propunere-legislativa-depusa-la-senat-privind-judecarea-de-catre-ccr-a-activitatilor-neconstitutionale-a-partidelor-226425
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/politic-comunicate/propunere-legislativa-depusa-la-senat-privind-judecarea-de-catre-ccr-a-activitatilor-neconstitutionale-a-549396.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/05/30/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-11-28-36

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind legile alegerilor locale si a partidelor politice:
http://jurnalulbucurestiului.ro/guvernul-ponta-si-majoritatea-din-parlament-refuza-demiterea-alesilor-locali-condamnati-cu-suspendare-pentru-coruptie/
http://www.botosaneanul.ro/stiri/psd-tine-in-brate-coruptii-legea-privind-soarta-condamnatil/
http://epochtimes.ro/news/todirascu-legile-partidelor-si-a-alegerilor-locale-sunt-antidemocratice-destabilizatoare-si-neconstitutionale---232829
http://www.imaginearomaniei.ro/index.php/comunicate/item/5403-valeriu-todira%C8%99cu-legile-partidelor-%C8%99i-alegerilor-locale-votate-de-senat-sunt-antidemocratice
http://www.ultima-ora.ro/2015/04/26/valeriu-todirascu-legile-partidelor-si-alegerilor-locale-antidemocratice-destabilizatoare-si-neconstitutionale/

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind reformarea clasei politice:
http://www.ultima-ora.ro/2015/01/16/cetatenii-romani-cer-reforme-politice-iar-sua-confirma-necesitatea-unui-nou-inceput-politic/
http://www.vocea-olteniei.ro/index.php/politic/item/4525-valeriu-todirascu-cetatenii-romani-cer-reforme-politice-iar-sua-confirma-necesitatea-unui-nou-inceput-politic

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu de reformare a Partidului Noua Republică:
http://www.testatinromania.ro/apelul-partidului-noua-republica-luati-romania-inapoi/
http://jurnalulbucurestiului.ro/primul-partid-care-refuza-reutilizarea-politicienilor-si-a-metodelor-fsniste-din-politica/
http://jurnalulbucurestiului.ro/partidul-noua-republica-se-reformeaza-drept-de-veto-pentru-comisia-de-integritate/

http://www.ziarpiatraneamt.ro/partidul-noua-republica-se-reformeaza-eficienta-electorala-prin-alegeri-si-evaluari-anuale-citeste-mai-mult-partidul-noua-republica-se-reformeaza-eficienta-electorala-prin-alegeri-si-evaluari-anua

http://jurnalulbucurestiului.ro/partidul-noua-republica-se-reformeaza-eficienta-electorala-prin-alegeri-si-evaluari-anuale/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/04/11/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-16-08-11
http://www.politicaromaneasca.ro/partidul_noua_republica_declanseaza_reforma_interna-22513
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/04/16/comunicat-de-presa-noua-republica-12-39-00
http://myploiesti.ro/alegeri/item/5144-partidul-noua-republica-spune-nu-mahalalei
http://jurnalulbucurestiului.ro/partidul-noua-republica-se-reformeaza-integritate-exemplara-fara-conflicte-de-interese-sau-incompatibilitati/

22.04.2016 - Comunicat de presă (206) - Reformarea României blocată de Guvernul Cioloș și majoritatea
USL din Senat prin refuzul defesenizării legii partidelor conform cerințelor Constituției,
https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/988585811227179

19.04.2016 - Pledoarie în Senat privind faptul că reformarea României este blocată de Guvernul Cioloș și
majoritatea USL din Senat, prin refuzul defesenizării legii partidelor, conform cerințelor Constituției. Sărăcia
cetățenilor români este generată prin deturnarea în continuu a banilor publici de către actuala clasă politică,
instalată la conducerea României prin mecanisme feseniste, consacrate după 1989, demult compromise
dar valabile și astăzi. Reformarea profundă a România se va putea realiza doar după reformarea partidelor,
prin modificarea actualei legi a partidelor. Generatorul principal al corupției și lipsei unui stat de drept
funcțional își are rădăcinele în actuala lege a partidelor, care permite tranzacționarea accesului la puterea
politică din interiorul partidelor și apoi către puterea din stat. Actuala lege a partidelor nu transpune și nu
obligă partidele să respecte în organzarea internă cerințele obligatorii din Constituție, conform
interpretărilor CCR și ale Avocatului Poporului, privind respectarea principiilor democratice și al separației
separării și controlului reciproc al puterilor din interiorul partidului după principiul „checks and balances”.
Aceasta este esența FSN-smului, valabil pentru toate partidele parlamentare din România, inclusiv pentru
majoritatea partidelor noi, a căror statute nu conțin astfel de obligații, motiv pentru care nici Tribunalul
Bucureşti nu poate judecă conformarea acțiunilor partidelor cu cerințele Constituției pentru că Legea
partidelor, nu are acum suficiente elemente cu care ar putea aprecia așa ceva, pentru că politicienii au
amputat atât Legea partidelor, cât și au limitat drastic posibilitatea sesizării CCR în privința
neconstituționalității acțiunilor partidelor, https://youtu.be/UsqqOkuMcn8
30.01.2016 - Comunicat de presă (184) - Noua Republică susține cetățenii polonezi care au ales calea
conservatoare și reformistă, http://nouarepublică.ro/comunicat-de-presa-30012016/
27.11.2015 - Comunicat de presă (176) - pentru transpunerea principilor democratice în Statutele
partidelor politice, ca și dispoziţii statutare concrete, care sunt cerute de Constituție dar omise de actuala
Lege a partidelor, fapt ce periclitează garanțiile oferite cetățenilor cu privire la activitatea și organizarea
internă a partidelor, bazate pe principiul separării și controlului reciproc al puterilor,
https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/795876090538189

26.11.2015 - Inițiativa Legislativă (95) - pentru transpunerea principilor democratice în Statutele
partidelor politice, ca și dispoziţii statutare concrete, care sunt cerute de Constituție dar omise de actuala
Lege a partidelor, fapt ce periclitează garanțiile oferite cetățenilor cu privire la activitatea și organizarea
internă a partidelor, bazate pe principiul separării și controlului reciproc al puterilor, https://www.tody.ro/document/2015-11-26Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Transpunerea-principiilor-democratice-in-statutele-partidelor

25.11.2015 - Comunicat de presă (174) - Noua Republică sprijină restabilirea moralității în politică,
http://nouarepublică.ro/comunicat-de-presa-25112015/

21.11.2015 - Comunicat de presă (172) - Clasa politică-UN EȘEC! Românii trebuie să spună în 2016 un
„NU” ferm corupției, http://www.stiripesurse.ro/clasa-politica-un-e-ec-romanii-trebuie-sa-spuna-in-2016-un-nu-ferm-corup-iei_974048.html
15.11.2015 - Comunicat de presă (170) - Noua Republică nu va susține în Parlament Guvernul Cioloș,
Partidele vechi, PSD și PNL, fug de guvernare, sperând să câștige alegerile în anul viitor fără să deconteze
politic o guvernare nepopulară, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-nu-va-sustine-in-parlament-guvernul-ciolos
11.11.2015 - Comunicat de presă (169) - Noua Republică: Un pas în spate pentru actuala clasă politică, un
minim gest de igienă publică, http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/11/11/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-19-03-37
30.10.2015 - Comunicat de presă (165) - Analiză Noua Republică: Cauza sclaviei moderne a cetățenilor
români o reprezintă partidele vechi și organizate nedemocratic,
https://www.facebook.com/NRepublica/photos/a.129547993811838.18162.129546120478692/697900983643200/?type=3&theater

27.10.2015 - Comunicat de presă (162) - Noua Republică: Partidele vechi și organizate nedemocratic
reprezintă cauza sclaviei moderne a cetățenilor români!, http://www.ziaruldinmuscel.ro/articol/noua-republic%C4%83-avertizeaz%C4%83-partide-vechisclavie-modern%C4%83-rom%C3%A2nii-sunt-manipula%C5%A3i

16.10.2015 - Comunicat de presă (159) - Noua Republică sprijină aderarea la Alianța Conservatorilor şi
Reformiştilor Europeni a partidelor organizate democratic, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-sprijina-aderarea-laalianta-conservatorilor-si-reformistilor-europeni-a-partidelor-organizate-democratic

21.09.2015 - Comunicat de presă (154) - Congres extraordinar Noua Republică: Reforma clasei politice
începe cu noi!, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/congres-extraordinar-noua-republica-reforma-clasei-politice-incepe-cu-noi
21.09.2015 - Comunicat - Raportul față de cetățeni privind inițierea, coordonarea și raportarea finalizării
activității de reformare profundă a Partidului Noua Republică., https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/767005203425278
19.08.2015 - Comunicat de presă (149) - Manifest Noua Republică: Clasa politică sunteți voi!,
http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/manifest-noua-republica-clasa-politica-sunteti-voi

11.08.2015 - Comunicat de presă (148) - Partidul Noua Republică: Suntem sfidați din
nou!,http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-suntem-sfidati-din-nou
23.07.2015 - Comunicat de presă (147) - Partidul Noua Republică: mai merită partidele vechi încrederea
ta? Întoarce-le spatele!, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-mai-merita-partidele-vechi-increderea-ta-intoarce-le-spatele
25.07.2015 - Comunicat de presă (146) - Partidul Noua Republică: sătul să fii minţit şi furat de clasa
politică? Implică-te!, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-satul-sa-fii-mintit-si-furat-de-clasa-politica-implica-te
17.07.2015 - Comunicat de presă (145) - Partidul Noua Republică: practicăm democraţia ca să putem
promova democraţia, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-practicam-democratia-ca-sa-putem-promova-democratia
16.07.2015 - Comunicat de presă (144) - Partidul Noua Republică: Valoare individuală și competiție
corectă, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/valoare-individuala-i-competi-ie-corecta
25.06.2015 - Comunicat de presă (142) - Partidul Noua Republică: Primul partid care refuză reutilizarea
politicienilor și a metodelor FSNiste din politică, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/primul-partid-care-refuza-reutilizarea-politicienilor-si-ametodelor-fsniste-din-politica

26.05.2015 - Comunicat de presă (138) - Apelul Partidului Noua Republică: Luați România înapoi,
http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/apelul-partidului-noua-republica-lua-i-romania-inapoi

29.05.2015 - Comunicat de presă (137) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat privind judecarea de către
CCR a activităților neconstituționale a partidelor, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-depusa-la-senat-privind-judecareade-catre-ccr-a-activitatilor-neconstitutionale-a-partidelor-politice

29.05.2015 - Inițiativa Legislativă 69 - de transpunere completă a cerințelor constituționale în legea nr.
47/1992 de funcţionare a Curţii Constituţionale privind judecarea de către CCR a activităților
neconstituționale a partidelor, http://www.tody.ro/document/2015-05-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legisaltiva-privind-judecarea-CCR-a-partidelor-neconstitutionale
25.05.2015 - Comunicat de presă (136) - Partidul Noua Republică își va selecta și desemna candidații cu
un an înaintea alegerilor, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-isi-va-selecta-si-desemna-candidatii-cu-un-an-inaintea-alegerilor
18.05.2015 - Comunicat de presă (133) - Partidul Noua Republică se reformează: eficiență electorală prin
alegeri și evaluări anuale, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-se-reformeaza-eficienta-electorala-prin-alegeri-si-evaluari-anuale
11.05.2015 - Comunicat de presă (132) - Partidul Noua Republică se reformează: drept de veto pentru
Comisia de Integritate, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-se-reformeaza-drept-de-veto-pentru-comisia-de-integritate
01.05.2015 - Comunicat de presă (129) - Partidul Noua Republică se reformează: cu oameni selectați pe
merit și prin competiție continuă, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-se-reformeaza-cu-oameni-valorosi-selectati-pe-merit-si-prin-competitie-continua
29.04.2015 - Pledoarie în Senat privind legea partidelor politice care omite transpunerea principiilor
democratice prevăzute în Constituție, http://youtu.be/_qwQg4ZbCzY
25.04.2015 - Comunicat de presă (127) - Partidul Noua Republică se reformează: integritate exemplară,
fără conflicte de interese sau incompatibilități,
http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-se-reformeaza-integritate-exemplara-fara-conflicte-de-interese-sau-incompatibilitati

20.04.2015 - Comunicat de presă (126) - Partidul Noua Republică se reformează: va fi condus de trei puteri
egale și legitime, alese la Congres
http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-se-reformeaza-va-fi-condus-de-trei-puteri-egale-si-legitime-alese-la-congres

16.04.2015 - Comunicat de presă (124) - Legile partidelor și alegerilor locale, votate de Senat:
antidemocratice, destabilizatoare și neconstituționale, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/legile-partidelor-si-alegerilor-locale-votate-insenat-antidemocratice-destabilizatoare-si-neconstitutionale

16.04.2015 - Comunicat de presă (123) - Separația puterilor în Partidul Noua Republică: nu mahalalei și
înșelării încrederii cetățenilor!, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/separatia-puterilor-in-partidul-noua-republica-nu-mahalalei-si-inselarii-increderii-cetatenilor
11.04.2015 - Comunicat de presă (122) - Partidul Noua Republică a declanșat reforma internă,
http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/partidul-noua-republica-a-declansat-reforma-interna

16.01.2015 - Comunicat de presă (95) - Cetățenii români cer reforme politice, iar SUA confirmă necesitatea
unui nou început politic, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cetatenii-romani-cer-reforme-politice-iar-sua-confirma-necesitatea-unui-nou-inceput-politic
30.09.2014 - Declarație Politică (28) - Cum pot contribui cetățenii în viitoarele alegeri prezidențiale la
obținerea prosperității lor, http://www.tody.ro/document/2014-09-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-Cum-pot-contrubui-cetatenii-la-prosperitatea-lor, (VIDEO) http://youtu.be/GqSokQ7dK6E
02.10.2014 - Comunicat de presă (82) - 93 de senatori au decis șase săptămâni de lucru în teritoriu pentru
toți cei 171 de senatori, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/93-de-senatori-au-decis-sase-saptamani-de-lucru-in-teritoriu-pentru-toti-cei-171-de-senatori, (VIDEO)
http://youtu.be/JKlRYh7GyAQ

05.07.2014 - Comunicat de presă (66) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat pentru reformarea profundă
a partidelor politice, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/initiativa-legislativa-depusa-la-senat-pentru-reformarea-profunda-a-partidelor-politice
30.06.2014 - Inițiativa Legislativă (50) - completarea Legii partidelor politice privind transpunerea
principilor democratice din Constituție, http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-completarea-Legii-partidelor-politice
Evoluția în parlament a proiectului de lege B417/2014: http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18395
30.09.2014 - Comunicat de presă (81) - Cum pot contribui cetățenii în alegerile prezidențiale la obținerea
prosperității lor, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cum-pot-contribui-cetatenii-in-alegerile-prezidentiale-la-obtinerea-prosperitatii-pentru-ei-si-familiile-lor
17.09.2014 - Pledoarie în favoarea modificării legii partidelor în sensul diminuării de la 25.000 la 1.000
numărului membrilor fondatori necesari înființării unui partid politic, (VIDEO) http://youtu.be/JsGz2OSQE6g
21.06.2014 - Scrisoare (33) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre Legea
partidelor politice din România: http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Senator-Valeriu-Todirascu-scrisoare-comisar-UE-Viviane-Reding-principii-democratice-si-Legea-partidelor
16.06.2014 - Articol ziare.com (8) - Liga inferioară a campionatului politic național,

http://www.ziare.com/politica/politica-

interna/invitatii-ziare-com-valeriu-todirascu-pmp-in-liga-inferioara-a-campionatului-politic-national-1304582

11.06.2014 - Declarație politică (24) - Iată cum pot cetățenii români obține prosperitate pentru ei și
familiile lor, prin reforma profundă a clasei politice și conformarea partidelor cu articolele 1, 8 și 40 din
Constituție, semnând petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/32972152 care cere Avocatului Poporului contestarea la
Curtea Constituțională a Legii partidelor nr.14/2002. Actuala Lege va putea fi astfel schimbată în 45 de
zile, http://www.tody.ro/document/2014-06-11-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-24-Cum-pot-cetatenii-obtine-prosperitate, (VIDEO) http://youtu.be/d7QJypJsQTQ
07.06.2014 - Comunicat de presă (61) - Cum pot cetățenii obține prosperitate pentru ei și familiile lor?
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cum-pot-ceta-enii-ob-ine-prosperitate-pentru-ei-si-familiile-lor1

Ghid practic (nr.4) de luat țara înapoi! - Iată cum poate un partid ALTFEL
obține 10-25% voturi în 2016, de la cei 67% alegători absenți la vot în 2014: prin

câștigarea încrederii alegătorilor dezamăgiți și resemnați, cu o ALTFEL de ofertă politică, nefesenistă,
care prin statutul partidului să garanteze cetățenilor activi accesul către puterea politică, din partid și din
stat, în mod ALTFEL, nefesenist: integru, pe merit, eficiență electorală și competiție cinstită, lipsită de
conflicte de interese și incompatibilități în interiorul partidelor, http://www.tody.ro/document/2014-06-03-Ghid-practic-nr-4-Cum-un-partid-obtine-10-25voturi-in-2016-de-la-alegatori-absenti-la-alegerile-din-2014

03.06.2014 - Declarație politică (23) - Iată cum un partid ALTFEL poate atrage 10-25% voturi în 2016,
http://www.tody.ro/document/2014-06-03-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-Cum-poate-un-partid-nefesenist-obtine-10-25-voturi-in-2016, (VIDEO) http://youtu.be/_rDSKFI_hdk
02.06.2014 - Comunicat de presă (58) - Iată cum poate un partid ALTFEL obține 10-25% voturi în 2016,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cum-poate-un-partid-nefesenist-ob-ine-10-25-voturi-in-2016

17.05.2014 - Scrisoare (22) - către Avocatului Poporului despre neconstituționalitatea Legii partidelor,
http://www.tody.ro/document/2014-05-17-Senator-Valeriu-Todirascu-scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-privind-Legea-partidelor și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-05-19Raspuna-la-Scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-partidelor

Ghid practic nr.2 de luat țara înapoi! - Iată cum pot cetățenii obține prosperitate
pentru ei şi familiile lor: prin reforma profundă a clasei politice și conformarea partidelor cu articolele
1, 8 și 40 din Constituție, semnând petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/32972152 care cere
către Avocatul Poporului contestarea la Curtea Constituțională a Legii partidelor nr.14/2002. Actuala Lege a
partidelor va putea fi astfel schimbată în 45 zile, http://www.tody.ro/document/2014-05-17-Ghid-Practic-nr-2-de-luat-tara-inapoi-Cum-pot-cetatenii-obtine-prosperitatepentru-ei-si-famiile-lor

16.05.2014 - Comunicat de presă (54) - Iată cum pot cetățenii obține prosperitate pentru ei şi familiile lor,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cum-pot-ceta-enii-ob-ine-prosperitate-pentru-ei-si-familiile-lor

16.05.2014 - Petiție online (3) - Cerem Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituţionale privind
neconstituţionalitatea Legii partidelor politice, http://www.petitieonline.net/petitie/32972152 și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Raspuna-la-Scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-partidelor

19.01.2014 - Cauzele falimentului și premizele reformei profunde a clasei politice, http://www.tody.ro/document/Senator-ValeriuTodirascu-elemente-strategie-principii-masuri-pt-un-ALTFEL-de-partid-politic

19.01.2014 - Articol Contributors.ro (6) - Cauza falimentului dreptei: FSNismul,

http://www.contributors.ro/politica-doctrine/cauza-

falimentului-dreptei-fsnismul/

29.01.2014 - Articol Contributors (7) - Premizele succesului electoral al dreptei sau despărțirea de
FSNism, http://www.contributors.ro/editorial/premizele-succesului-electoral-al-dreptei-sau-despartirea-de-fsnism/

23.04.2014 - Pledoarie, dezbatere și vot în plenul Senatului cu privire la defesenizarea partidelor politice
prin modificarea Legii Partidelor Politice nr.14/2003, http://youtu.be/dhv0GsXw6xA
23.04.2014 - Comunicat de presă (48) - Senatul respinge legea defesenizării partidelor politice,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-defesenizarea-partidelor-politice

10.03.2014 - Scrisoare (15) - către Consiliul Legislativ despre reflectarea în legea partidelor politice a
prevederilor Constituţionale privind principiile democraţiei și statului de drept
și răspunsul primit
, http://www.tody.ro/document/2014-03-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-

Consiliului-Legislativ-principii-democratice-si-stat-de-drept

http://www.tody.ro/document/2014-03-10-Raspuns-la-scrisoare-Consiliului-Legislativ-prevederile-Constitutiei-privind-principii-democratice-stat-de-drept

23.10.2013 - Inițiativa Legislativă (21) - privind defesenizarea clasei politice prin modificarea Legii
partidelor nr.14/2003, http://www.tody.ro/document/2013-10-23-Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-legislativa-modificarea-legii-partidelor, evoluția în parlament a
proiectului de lege (WEB) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17723&cam=1
22.10.2013 - Comunicat de presă (14) - privind defesenizarea clasei politice prin modificarea Legii
partidelor
nr.14/2003,
http://www.comunicatedepresa.ro//senator-valeriu-todirascu/proiect-de-modicare-a-legii-partidelor-politice-depus-la-senat/?nwl=1318,
http://www.ziare.com/politica/lege/proiect-de-modificare-a-legii-partidelor-politice-depus-la-senat-fara-traseism-si-baronizare-1263913

05.03.2014 - Inițiativa Legislativă (31) - pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003,
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14013

Finalizarea Referendumului din 2009
Direcția de acțiune: Măsuri privind aplicarea rezultatelor referendumului din 2009
Presa despre demersul senatorului Todirașcu către CCR privind Referendumului din 2009:
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/02/27/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-10-54-51
http://jurnalulbucurestiului.ro/senator-valeriu-todirascu-aplicarea-referendumului-din-2009/

Presa despre petiția adresată de senatorul Todirașcu către Avocatul Poporului privind aplicarea
numarului maxim 300 de parlamentari:
http://psnews.ro/cine-si-de-ce-vrea-capul-avocatului-poporului-se-preface-ca-nu-intelege-98865/
http://www.ziare.com/sibiu/stiri-actualitate/noua-republica-cere-demisia-avocatului-poporului-si-aplicarea-numarului-maxim-de-300-de-parlamentari-conform-deciziei-referendumului-din-2009-5783582
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=7&article=16581
http://www.sibiunews.net/articole/22-opinie/9710-noua-republica-cere-demisia-avocatului-poporului-si-aplicarea-numarului-maxim-de-300-de-parlamentari-conform-deciziei-referendumului-din-2009.html

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu pentru aplicarea deciziei Referendumului din 2009
privind numărul maxim de 300 parlamentari:
http://epochtimes-romania.com/news/noua-republica-legea-alegerilor-parlamentare-vadit-neconstitutionala-iohannis-sa-o-atace-la-ccr---235210
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/politic-comunicate/presedintele-romaniei-amana-sa-puna-in-aplicare-vointa-populara-exprimata-prin-referendum-547911.html
http://jurnalulbucurestiului.ro/presedintele-romaniei-amana-sa-puna-in-aplicare-vointa-populara-exprimata-prin-referendum/
http://www.comisarul.ro/diverse/presedintele-romaniei-amana-sa-puna-in-aplicare-vo_459713.html
http://www.ultima-ora.ro/2015/05/21/presedintele-romaniei-amana-sa-puna-in-aplicare-vointa-populara-exprimata-prin-referendum/
http://www.testatinromania.ro/valeriu-todirascu-presedintele-romaniei-amana-sa-puna-in-aplicare-vointa-populara-exprimata-prin-referendum/
http://www.testatinromania.ro/apelul-cetatenilor-catre-presedintele-iohannis-va-solicitam-sa-preveniti-alegerea-unui-nou-parlament-cu-600-de-parlamentari/
http://jurnalulbucurestiului.ro/apelul-cetatenilor-catre-presedintele-iohannis-va-solicitam-sa-preveniti-alegerea-unui-nou-parlament-cu-600-de-parlamentari/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/01/23/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-22-08-49
http://www.imaginearomaniei.ro/index.php/comunicate/item/4874-valeriu-todirascu-solicit-presedintelui-romaniei-respectarea-vointei-populare-privind-num%C4%83rul-maxim-de-parlamentari

12.04.2016 - Pledoarie în Senat pentru modificarea legii electorale în acord cu deciziile Referendumului
din 2009 privind numărul maximum de 300 parlamentari, în baza deciziilor Curții Constituționale, prin care
Institutul Național de Statistică va trebui să raporteze numărul total de cetățeni români, din care numărul
total al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate, Ministerul Justiției va trebui să
determine norma de reprezentare în Parlament pentru cele 43 circumscripții electorale, creascând la 46
numărul mandatelor alocate pentru diaspora, din care 14 mandate de senator și 32 mandate de deputat,
iar Autoritatea Electrorală Permanentă trebuie să-și îndeplinească atribuțiile, corespunzător acestei
situații, https://www.youtube.com/watch?v=cZSVG9cyEZo
02.03.2016 - Declarație Politică (38) - Aplicarea Referendumului din 2009 privind numărul de 300
parlamentari, dar și creșterea la 46 a numărului de mandate pentru diaspora, vor fi decise de Curtea
Constituțională, http://www.tody.ro/document/2016-03-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-Referendumului-din-2009 și (VIDEO) https://youtu.be/z-3gO-pS_nA
27.02.2016 - Comunicat de presă (192) - Aplicarea Referendumului din 2009 privind numărul de 300
parlamentari, dar și 46 mandate pentru diaspora, ar putea fi decise de Curtea Constituțiolă,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/aplicarea-referendumului-din-2009-privind-numarul-de-300-parlamentari-dar-si-alocarea-a-46-mandate-diasporei-vor-fi-decise-de-curtea-constitutionala

27.02.2016 - Comunicat de presă (191) - Noua Republică a solicitat în instanță și la CCR aplicarea
numărului maximum de 300 de parlamentari și alocarea a 46 mandate de parlamentari pentru diaspora,
http://nouarepublică.ro/noua-republica-a-solicitat-in-instanta-si-la-ccr-aplicarea-referendumului-2009-privind-numarul-maxim-de-300-de-parlamentari-si-alocarea-a-46-mandate-de-parlamentari-pentru-diaspora/

07.02.2016 - Scrisoarea (78) - Cerere de sesizarea a Curții Constituționale privind excepția de
neconstituționalitate a legii alegerilor parlamentare, prin stabilirea numărului de parlamentari mai mare
decat numarul maxim de 300 parlamentari, stabilit la Referendumul din 2009, http://www.tody.ro/document/2016-02-07-Scrisoare-78Sesizare-Curtea-Constituionala-legea-electorala

07.02.2016 - Scrisoarea (77) - Cerere de chemare în judecată a autorităților responsabile pentru încălcarea
principiului reprezentării proporționale, prin nealocarea numărului de 46 mandate parlamentare pentru
cetățenii români din diaspora, http://www.tody.ro/document/2016-02-07-Scrisoare-76-Actiune-in-contencios-legea-electorala
04.11.2015 - Comunicat de presă (167) - Noua Republică cere demisia Avocatului Poporului și aplicarea
numărului maxim de 300 de parlamentari, conform deciziei Referendumului din 2009, http://www.comunicatedepresa.ro/partidulnoua-republica3/noua-republica-cere-demisia-avocatului-poporului-si-aplicarea-numarului-maxim-de-300-de-parlamentari-conform-deciziei-referendumului-din-2009

10.08.2015 - Scrisoare (70) - către Avocatului Poporului despre neconstituționalitatea Legii alegerea
Senatului și Camerei Deputatilor, https://www.tody.ro/document/2015-08-10-Senator-Valeriu-Todirascu-cerere-catre-Avocatul-Poporului-referendumul-din-2009 și
răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-08-10-Raspuns-Avocatul-Poporului-referendumul-din-2009
28.06.2015 - Comunicat de presă (143) - Partidul Noua Republică solicită președintelui României să nu
promulge Legea alegerilor parlamentare și să o reclame la Curtea Constituțională, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-nouarepublica3/partidul-noua-republica-solicita-pre-edintelui-romaniei-sa-nu-promulge-legea-alegerilor-parlamentare-i-sa-o-reclame-la-curtea-costitu-ionala

20.05.2015 - Comunicat de presă (134) - Preşedintele României se declară incapabil să pună în aplicare
voinţa populară exprimată prin referendum,
20.05.2015 - Declarație politică (35) - Preşedintele României amână să pună în aplicare voinţa populară
exprimată prin referendum,
, (VIDEO) http://youtu.be/1BZfdl8N4Mk
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/presedintele-romaniei-amana-sa-puna-in-aplicare-vointa-populara-exprimata-prin-referendum

http://www.tody.ro/document/2015-05-20-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-Presedintele-amina-aplicarea-referendumului

06.04.2015 - Comunicat de presă (120) - Apelul cetățenilor către Președintele Iohannis: vă solicităm să
preveniți alegerea unui nou parlament cu 600 de parlamentari, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/apelul-cetatenilor-catrepresedintele-iohannis-va-solicitam-sa-preveniti-alegerea-unui-nou-parlament-cu-600-de-parlamentari

06.04.2015 - Scrisoare (63) - Către Președintele Klaus Iohannis, Apelul cetățenilor către Președintele
Iohannis: vă solicităm să preveniți alegerea unui nou parlament cu 600 de parlamentari, http://www.tody.ro/document/2015-0406-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-presedintele-Iohannis-pt-respectarea-numarului-maxim-de-parlamentari

23.01.2015 - Comunicat de presă (96) - Scrisoare către Preşedintele României Klaus Iohannis, despre
noua lege electorală și respectarea voinţei populare privind numărul maxim de parlamentari,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/solicit-presedintelui-romaniei-respectarea-vointei-populare-privind-numarul-maxim-de-parlamentari

23.01.2015 - Scrisoare (56) - către Preşedintele României Klaus Iohannis, despre noua lege electorală și
respectarea voinţei populare privind numărul maxim de parlamentari
și răspunsul primit

, http://www.tody.ro/document/2015-01-23-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoarea-catre-presedintele-Iohannis-pt-

respectare-numar-maxim-parlamentari

http://www.tody.ro/document/2015-01-23-Raspuns-la-Scrisoarea-catre-presedintele-Iohannis-pt-respectarea-numarului-maxim-de-parlamentari

19.06.2014 - Scrisoare (31) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre
neaplicarea rezultatelor Referendumul din 2009 din România, http://www.tody.ro/document/2014-06-19-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catrecomisarul-UE-Viviane-Reding-despre-Referendumul-din-2009

18.06.2014 - Declarație politică (25) - Iată cum pot cetățenii ﬁnaliza Referendumul din 2009 privind
maximum 300 de parlamentari, http://www.tody.ro/document/2014-06-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-Cum-pot-cetatenii-finaliza-Referendumul-privind-300-parlamentari

Ghid practic nr.1 de luat țara înapoi! - Iată cum pot cetățenii finaliza referendumul
din 2009 privind 300 parlamentari: prin contestarea la Curtea Constituționala de către

Președintele Băsescu a nefinalizării Referendumului din 2009 și de către Avocatul Poporului a Legii
electorale 35/2008, semnând petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146. Actuala Lege
electorală va putea fi astfel schimbată 45 de zile,
http://www.tody.ro/document/2014-05-08-Ghid-practic-nr-1-de-luat-tara-inapoi-Cum-pot-cetatenii-finaliza-Referendumul-privind-300-parlamentari

28.03.2014 - Comunicat de presă (42) - Scrisoare deschisă adresată Avocatului Poporului,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/scrisoare-deschisa-adresata-avocatului-poporului-de-catre-senatorul-valeriu-todira-cu

28.03.2014 - Scrisoare deschisă (20) - adresată Avocatului Poporului, fără răspuns, http://www.tody.ro/document/2014-03-27Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-deschisa-adresata-Avocatului-Poporului

11.03.2014 - Comunicat de presă (38) - Scrisoare deschisă către Președintele Traian Băsescu referitor la
Finalizarea Referendumului din 2009 privind maximum 300 de parlamentari, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/scrisoare-deschisa-catre-presedintele-romaniei

11.03.2014 - Scrisoare deschisă (16) - adresată Președintelui Traian Băsescu despre finalizarea
Referendumului din 2009 privind maximum 300 de parlamentari, http://www.tody.ro/document/2014-03-11-Scrisoare-deschisa-catre-PresedinteleRomaniei și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-03-11-Raspunsul-primit-la-Scrisoare-deschisa-catre-Presedintele-Romaniei

07.03.2014 - Comunicat de presă (37) - Iată cum pot cetățenii finaliza Referendumul din 2009 privind
maximum 300 parlamentari, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cum-pot-cetatenii-finaliza-referendumul-din-2009-privind-maximum-300-de-parlamentari
07.03.2014 - Petiție online (2) - Cerem Președintelui României, Avocatului Poporului și parlamentarilor
români punerea în aplicare a Referendumului din 2009 care cere maximum 300 de parlamentari,
http://www.petitieonline.net/petitie/41562146,
http://www.tody.ro/document/2014-03-10-Senator-Valeriu-Todirascu-petitie-Avocatul-Poporului-privind-Referendumul-din-2009
și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-03-10-Raspuns-la-petitie-catre-Avocatul-Poporului-privind-Referendumul-din-2009

24.09.2013 - Declarație Politică (8) - Traian Băsescu deține soluția aplicării rezultatului referendumului din
anul 2009, care se poate adresa Curții Constituționale și solicită declararea actualei Legi nr.35/2008 a
alegerii parlamentului ca neconstituțională, impunând astfel modificarea ei în termenul legal,
http://www.tody.ro/document/2013-09-24-Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politica-Traian-Basescu-detine-solutia-aplicarii-referendumului-din-2009 și (VIDEO) http://youtu.be/v2EFmLy8mOw
23.09.2013 - Comunicat de presă (10) - Traian Băsescu deține soluția aplicării rezultatului referendumului
din anul 2009, care se poate adresa Curții Constituționale și solicită declararea actualei Legi nr.35/2008 a
alegerii parlamentului ca neconstituțională, impunând astfel modificarea ei în termenul legal,
http://www.comunicatedepresă.ro/senator-valeriu-todirascu/traian-basescu-detine-solutia-aplicarii-rezultatului-referendumului-din-2009-privind-reducerea-la-300-a-numarului-maxim-de-parlamentari/?nwl=1333,
http://www.ziare.com/nouarepublica/stiri-noua-republica/valeriu-todirascu-pnr-basescu-detine-solutia-aplicarii-rezultatului-referendumului-din-2009-1258451

23.09.2013 - Scrisoare (9) - către președintele Traian Băsescu președintele trebuie să finalizeze aplicarea
referendumului din 2009, care se poate adresa Curții Constituționale și solicita declararea actualei Legi
nr.35/2008 a alegerii parlamentului ca neconstituțională, impunând astfel modificarea ei în termenul legal,
http://www.tody.ro/document/2013-09-23-Senator-Valeriu-Todirascu-scrisoare-catre-Traian-Basescu-solicitare-finalizare-referendum-2009 și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-1025-Raspuns-Administratia-prezidentiala-privind-solicitare-constatare-la-CC-a-conflictului-juridic-constitutional

29.07.2013 - Scrisoare (10) - către Avocatul Poporului privind soluția de aplicare a rezultatelor
referendumului din 2009 privind 300 de parlamentari prin contestarea de către Avocatul poporului la Curtea
Constituțională a neconstituționalității Legii alegerilor parlamentare, http://www.tody.ro/document/2013-07-29-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoarecatre-Avocatul-Poporului-solicitare-atacare-la-CC-a-Legii-35-2008 și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2013-08-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Raspuns-Avocatul-Poporuluisolicitare-atacare-CC-Legea-35-2008

14.05.2013 - Declarație politică (2) - privind referendumul din 2009 și modalitatea de aplicare,
http://www.tody.ro/document/2013-05-14-Declaratie-politica-2-solicitare-presedinte-avocat-atacare-la-CC-a-Legii-35-2008 și (VIDEO) http://youtu.be/vboGO6kcwPk
02.04.2013 - Scrisoare (11) - către președintele Traian Băsescu despre soluția privind aplicarea rezultatelor
referendumului din 2009 privind 300 de parlamentari prin sesizarea la Curtea Constituțională a
neconstituționalității Legii alegerilor parlamentare, http://www.tody.ro/document/2013-04-02-Senatorul-Valeriu-Todirascu-scrisoare-catre-Traian-Basescu

Reforma electorală
Direcția de acțiune: Modificarea Legii alegerilor în parlament cu maximum două mandate
Presa despre propunerea legislativă a senatorului Todirașcu privind limitarea numărului mandatelor
parlamentarilor la maximul două:
http://timpolis.ro/la-parlament-a-fost-depusa-o-lege-pentru-limitarea-la-doua-a-mandatelor-parlamentarilor/
http://www.realitatea.net/la-parlament-a-fost-depusa-o-lege-pentru-limitarea-mandatelor-parlamentarilor_1825846.html
http://i-ziare.ro/stiri/proiect-noua-republica-solicita-limitarea-numarului-de-mandate-pentru-parlamentari-173241
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/la-parlament-a-fost-depusa-o-lege-pentru-limitarea-mandatelor-parlamentarilor-571536.html
http://www.amosnews.ro/noua-republica-depus-la-parlament-o-lege-pentru-limitarea-la-doua-mandatelor-parlamentarilor-2015-11
http://www.ziare.com/sibiu/stiri-actualitate/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-pentru-limitarea-la-doua-a-mandatelor-parlamentarilor-5788024
http://www.sibiunews.net/articole/22-opinie/9749-noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-pentru-limitarea-la-doua-a-mandatelor-parlamentarilor.html
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=7&article=16606
http://incomod-media.ro/ziar/proiect-noua-republica-solicita-limitarea-numarului-de-mandate-pentru-parlamentari/
http://www.replicaonline.ro/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-pentru-limitarea-la-doua-a-mandatelor-parlamentarilor-247468/
http://www.constanta.press/principal/2015/11/07/la-parlament-a-fost-depusa-o-lege-pentru-limitarea-mandatelor-parlamentarilor/

14.04.2016 - Comunicat de presă (204) - Senatul a respins limitarea la 2 a mandatelor parlamentarilor
similară cu prevederile Constituției privind mandatele Președintelui României. Această inițiativă legislativă
făcea parte din promisiunea generației tinere de politicieni, care s-ar fi aplicat în special politicienilor tineri,
respectiv peste 8 ani, după ce s-ar fi consumat primele două mandate, deci nu se adresa actualilor
parlamentari, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/983673705051723
11.04.2016 - Pledoarie în Senat pentru limitarea la două a mandatelor parlamentarilor, consecutive sau nu,
similar cu prevederile Constituției privind mandatele Președintelui României, pentru ca funcția sa să nu
devină o profesie, legătura cu societate să fie mult mai strânsă și pentru ca legăturile cu instituțiile statului,
să nu le permită abuzul, (VIDEO) https://youtu.be/Gv64gVp8u3E
22.11.2015 - Realitatea TV - Propunere legislativa pentru limitarea la două a mandatelor parlamentarilor,
consecutive sau nu, în mod similar cu cele ale Președintelui României, pentru ca funcția sa să nu devină o
profesie și pentru ca legăturile cu instituțiile statului, să nu le permită abuzul, (VIDEO) https://youtu.be/m-tCQP1oxjI
07.11.2015 - Comunicat de presă (168) - Noua Republică a depus la Parlament o Lege pentru limitarea la
două a mandatelor parlamentarilor, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-pentru-stoparea-hemoragiei-a-peste1-miliard-de-eur-anual-din-sanatate

05.11.2015 - Inițiativa Legislativă (89) - pentru limitarea la două a mandatelor parlamentarilor,
consecutive sau nu, în mod similar cu cele ale Președintelui României, pentru ca funcția sa să nu devină o
profesie și pentru ca legăturile cu instituțiile statului, să nu le permită abuzul, https://www.tody.ro/document/2015-11-05-Senator-ValeriuTodirascu-Initiativa-Legislativa-Limitarea-la-doua-a-mandatelor-parlamentarilor

20.03.2014 - Comunicat de presa (39) - Guvernul încalcă Constituția modificând prin OUG Legea
electorală, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-ponta-incalca-constitutia-modificand-prin-ordonanta-de-urgenta-legea-electorala-care-tine-de-domeniul-legilor-constitutionale
28.06.2013 - Comunicat de presă (5) - Scrisoare deschisă către președintele Traian Băsescu - despre
propunerea de includere a unei întrebări suplimentare la următorul referendum privind limitarea la
maximum două a mandatelor parlamentarilor,
http://www.comunicatedepresă.ro/senator-valeriu-todirascu/scrisoare-deschisa-adresata-domnului-traian-basescu-presedinte-al-romaniei-de-catre-senatorul-valeriu-todira-cu-partidul-noua-republica/?nwl=1333

26.06.2013 - Declarație politică (4) - privind limitarea la maximum două a mandatelor parlamentarilor,
http://www.tody.ro/document/2013-06-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-4-solicitare-includere-intrebarea-3-la-viitorul-referendum

18.06.2013 - Scrisoare (8) - către președintele Traian Băsescu despre propunerea de includere a unei
întrebări la următorul referendum despre limitarea la maximum două a mandatelor
parlamentarilor,http://www.tody.ro/document/2013-06-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-Traian-Basescu-intrebarea-3-la-referendum

01.06.2013 - Petiție online (1) - privind maximum două mandate pt parlamentari
evoluția semnăturilor adunate, http://www.petitieonline.net/petitie/49651153/semnaturi
22.05.2013 - Inițiativa Legislativă

http://www.petitieonline.ro/petitie/49651153

,

(2) - privind maximum două mandate pentru parlamentari,
, evoluția în parlament a proiectului

http://www.tody.ro/document/2013-05-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-2-limitarea-la-doua-a-mandatelor-parlamentarilor

de lege (WEB) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13794

Direcția de acțiune: Modificarea Legii alegerilor centrale și locale
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind obligativitatea candidațiilor de a informa
electoratul prin declarație pe proprie răspundere în legătură cu plata obligaţilor fiscale:
http://incomod-media.ro/ziar/proiect-certificatul-fiscal-ar-putea-deveni-filtru-suplimentar-pentru-candidati/
http://www.ziare.com/articole/todirascu+lege+certificat+fiscal
http://i-ziare.ro/ziarul-incomod-media-dambovita/dambovita/proiect-certificatul-fiscal-ar-putea-deveni-filtru-suplimentar-pentru-candidatii-in-alegeri-1165997
http://www.manager.ro/articole/politica/suntem-patrioti-dar-pana-ajungem-la-bani-60283.html
http://www.buletindecarei.ro/2014/07/candidatii-la-alegeri-sa-demonstreze-ca-nu-au-datorii-la-stat-proiect-de-lege.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/cazier-fiscal-pentru-viitorii-candidati-499921.html
http://www.diacaf.com/stiri/politic/candidatii-la-alegeri-sa-demonstreze-ca-nu-au-datorii_10491928.html
http://www.business24.ro/guvern/stiri-guvern/candidatii-la-alegeri-sa-demonstreze-ca-nu-au-datorii-la-stat-proiect-de-lege-1547403

28.11.2015 - Comunicat de presă (178) - pentru corectarea deficienţei actuale a Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali care, în forma actuală, permite ca aleşii locali condamnaţi definitiv pentru infracţiuni
de corupţie sau de serviciu, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal la articolele
289-309, să-şi exercite în continuare funcţia publică, dacă instanţa nu a prevăzut o pedeapsă privativă de
libertate, https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/796308027161662?notif_t=like
26.11.2015 - Inițiativa Legislativă (97) - pentru corectarea deficienţei actuale a Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali care, în forma actuală, permite ca aleşii locali condamnaţi definitiv pentru infracţiuni
de corupţie sau de serviciu, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal la articolele
289-309, să-şi exercite în continuare funcţia publică, dacă instanţa nu a prevăzut o pedeapsă privativă de
libertate, http://www.tody.ro/document/2015-11-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Demisia-alesilor-locali-condamnati-coruptie
15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (84) - completarea Legii alegerilor parlamentare și locale privind
obligativitatea candidațiilor de a informa electoratul prin declarație pe proprie răspundere în legătură cu
plata obligaţilor fiscale ca persoane fizice și ca persoane juridice faţă de care candidaţii au calitatea
asociat sau membru în consiliul de administraţie, https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Declaratie-obligatiifiscale-candidati-in-alegeri

15.09.2014 - Inițiativa Legislativă (58) - privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români cu
domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării, evoluția în parlament a proiectului de lege B508/2014,
http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18486

30.06.2014 - Scrisoare (44) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, privind
certificatele fiscale Obligativitatea prezentării certificatelor fiscale de către candidații în alegeri,
http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-UE-despre-obligativitatea-prezentarii-certificatelor-fiscale-in-alegeri

14.07.2014 - Comunicat de presă (67) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat pentru prezentarea
Certificatului fiscal de candidații în alegerile parlamentare şi locale, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/initiativalegislativa-depusa-la-senat-pentru-prezentarea-certificatului-fiscal-de-candidatii-in-alegeri

30.06.2014 - Inițiativa Legislativă (48) - completarea Legii alegerilor parlamentare și locale privind
obligativitatea prezentării Certificatului fiscal, http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-Certificat-fiscal-pentru-candidatii-din-alegeri
11.02.2014 - Susținerea în plenul Senatului a inițiativei legislative privind necesitatea informării
alegătorilor despre datoriile la stat a candidaților la alegerile parlamentare sau locale, (VIDEO)
http://youtu.be/0Pv2B5lHELE

12.02.2014 - Comunicat de presă (33) - Senatul respinge necesitatea informării alegătorilor despre
datoriile la stat a candidaților la alegerile parlamentare sau locale, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-necesitateainformarii-alegatorilor-despre-datoriile-la-stat-a-candida-ilor-la-alegerile-parlamentare-sau-locale

10.12.2013 - Inițiativa Legislativă (25) - privind modificarea Legii pentru modificarea Legii alegerii
autorităților administrației publice locale, http://www.tody.ro/document/2013-12-10-Propunere-Legislativa-25-pentru-modificarea-Legii-67-4002-alegerii-autoritatiloradministratiei-publice-locale

05.12.2013 - Inițiativa Legislativă (24) - privind modificarea Legii 215/2001 a administraţiei publice locale,
http://www.tody.ro/document/2013-12-05-Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-legislativa-modificarea-Legii-215-2001-administratiei-publice-locale

05.12.2013 - Inițiativa Legislativă (23) - privind modificarea Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
http://www.tody.ro/document/2013-12-05-Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-Legislativa-modificarea-Legii-393-2004-privind-Statutul-alesilor-locali

30.07.2013 - Inițiativa Legislativă (15) - privind modificarea Legilor 35/2008,67/2004,215/2001,
393/2004, http://www.tody.ro/document/2013-07-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-legislativa-15-pentru-modificarea-Legii-alegerilor, evoluția în parlament a
proiectului de lege http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17516&cam=1

Direcția de acțiune: Modificarea Legii alegerilor europarlamentare

26.06.2014 - Inițiativa Legislativă

(43)

- privind modificarea Legii alegerile europarlamentare,
, evoluția în parlament a proiectului de

http://www.tody.ro/document/2014-06-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-privind-alegerile-in-Parlamentul-European

lege B397/201, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18376

21.06.2014 - Scrisoare (39) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre
europarlamentare, http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-comisar-UE-Viviane-Reding-despre-Legea-alegerilor-europarlametare
03.06.2014 - Comunicat de presă (59) - Camera Deputaţilor şi Guvernul Ponta au respins modificarea
Legii alegerilor în Parlamentul European, lista nominală a celor care au respins-o, http://www.comunicatedepresa.ro/senatorvaleriu-todirascu/camera-deputatilor-si-guvernul-ponta-au-respins-modificarea-legii-alegerilor-in-parlamentul-european

03.06.2014 - Pledoarie în plenul Camerei Deputaților a inițiativei legislative de modificare a Legii
alegerilor în Parlamentul European, (VIDEO) http://youtu.be/gdexj0jz0pg
13.02.2014 - Comunicat de presă (34) - Senatul respinge propunerile de modificare a Legii alegerilor
europarlamentare privind diminuarea absenteismului la vot, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-propunerile-de-modificare-alegii-alegerilor-europarlamentare-privind-diminuarea-absenteismului-la-vot,
http://www.ziare.com/noua-republica/stiri-noua-republica/todirascu-senatul-respinge-propunerile-de-modificare-a-legii-alegerilor-europarlamentare-privind-diminuareaabsenteismului-la-vot-1282533

26.06.2013 - Comunicat de presă (3) - privind Modificarea Legii alegerilor în Parlamentul European,
http://www.comunicatedepresă.ro/senator-valeriu-todirascu/valeriu-todirascu-bariere-in-calea-accederii-unor-oameni-merituosi-in-parlamentul-ue/?nwl=1333

26.06.2013 - Inițiativa Legislativă (11) - privind modificarea Legii alegerilor în Parlamentul European,
http://www.tody.ro/document/2013-06-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-legislativa-alegerile-pentru-Parlamentul-European, evoluția în parlament a proiectului de
lege http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17465&cam=1

Reforma drepturilor și libertăților cetățenești
Direcția de acțiune: Măsuri privind abolirea sclaviei cetățenilor români
Presa despre acțiunea privind abolirea sclaviei moderne a cetățenilor români:
http://incomod-media.ro/ziar/demers-un-senator-le-cere-actorilor-politici-sa-semneze-pactul-privind-abolirea-sclaviei-moderne-romanilor/
http://www.timpuladevarului.ro/?p=941
http://ziarulfapta.ro/cetatenii-romani-sclavi-moderni-ai-unui-stat-mafiot-valeriu-todirascu-denunta-public-fenomenul/
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/senatorul-valeriu-todirascu-vrea-abolirea-sclaviei-moderne-cetatenilor-romani/
http://www.paginadepolitica.ro/un-senator-vrea-pact-pentru-abolirea-sclaviei-romanilor/
http://www.timpuladevarului.ro/?p=941
http://epochtimes-romania.com/news/cetatenii-romani-sclavi-moderni-ai-unui-stat-mafiot-valeriu-todirascu-denunta-public-fenomenul---229195
http://www.paginadepolitica.ro/un-senator-vrea-pact-pentru-abolirea-sclaviei-romanilor/
http://www.reportervirtual.ro/2015/01/un-senator-vrea-pact-pentru-abolirea-sclaviei-romanilor.html
http://www.presadambovita.antenadambovita.ro/demers-un-senator-le-cere-actorilor-politici-sa-semneze-pactul-privind-abolirea-sclaviei-moderne-a-romanilor/

Presa despre solicitarea senatorului Todirașcu de respingere a legii cenzurii inițiate de Dragnea:
http://incomod-media.ro/ziar/reactie-noua-republica-solicita-deputatilor-sa-respinga-legea-cenzurii-initiata-de-dragnea/
http://i-ziare.ro/stiri/reactie-noua-republica-solicita-deputatilor-sa-respinga-legea-cenzurii-initiata-de-dragnea-527746
http://www.stiripesurse.ro/noua-republica-solicita-camerei-deputatilor-sa-respinga-legea-cenzurii-a-lui-dragnea_982351.html

Ghid practic nr.6 de luat țara înapoi! - Iată cum pot alegătorii influența abolirea
sclaviei moderne a cetățenilor români: prin semnarea petiției de aici
http://www.petitieonline.net/petitie/15823150 și prin acordarea votului în alegeri celor care vor semna un
pact politic privind repunerea Statului în slujba cetățenilor și raporta lunar măsurile întreprinse,
http://www.tody.ro/document/2015-02-02-Ghid-practic-nr-6-Cum-poate-fi-abolita-sclavia-moderna-a-cetatenilor-romani

20.04.2016 - Scrisoare (81) - Cerere chemare în instanță a Senatului României prin care să se constate
caracterul nejustificat legal al solicitarii Senatului privind înlocuirea convenției civile cu un contract
individual de munca, https://www.todylaboratories.com/document/2016-04-20-Senator-Valeriu-Todirascu-Cerere-de-chemare-in-instanta-a-Senatului-Romaniei
12.02.2016 - Comunicat de presă (186) - Noua Republică solicită Camerei Deputaţilor să respingă Legea
cenzurii a lui Dragnea, (RO) http://xn--nouarepublic-9nb.ro/noua-republica-solicita-camerei-deputatilor-sa-respinga-legea-cenzurii-a-lui-dragnea/ și (EN)
http://nouarepublică.ro/romanian-new-republic-party-calls-on-the-chamber-of-deputies-to-reject-dragneas-censorship-law/

05.02.2016 - Comunicat de presă (185) - Cotele de refugiați, o non-soluție pentru criza din Siria. Noua
Republică solicită Uniunii Europene adoptarea unor măsuri adecvate rezolvării crizei umanitare a
refugiaților din Siria, fără a genera artificial o altă criză pentru cetățenii din UE, http://nouarepublică.ro/cotele-de-refugiati-o-non-solutiepentru-criza-din-siria/

11.02.2015 - Comunicat de presă (99) - Apel către cetățenii români pentru semnarea petiției privind
abolirea sclaviei moderne, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/apel-catre-cetatenii-romani-pentru-semnarea-petitiei-privind-abolirea-sclaviei-moderne
11.02.2015 - Declarație politică (31) - Iată cum pot alegătorii influența abolirea sclaviei moderne a
cetățenilor români, http://www.tody.ro/document/2015-02-11-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-Cum-pot-alegatorii-influenta-abolirea-sclaviei-moderne
04.02.2015 - Declarație politică (30) - apel privind abolirea sclaviei moderne a cetățenilor români,
http://www.tody.ro/document/2015-02-03-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-apel-pt-abolirea-sclaviei-moderne-a-cetatenilor-romani, (VIDEO) http://youtu.be/D24NfCmvf6M
02.02.2015 - Comunicat de presă (98) - Scrisoare către conducătorii Statului român și partidelor politice
privind necesitatea semnării și aplicării unui pact politic privind restabilirea democrației, respectiv a puterii
legitime a poporului și readucerea statului în slujba societăţii şi a cetăţenilor, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/apel-catre-politicieni-pentru-aplicarea-pactului-privind-abolirea-sclaviei-moderne-a-cetatenilor-romani

02.01.2015 - Scrisoare (57) - către conducătorii Statului român și partidelor politice privind elaborarea și
semnarea un pact pentru restabilirea ordinii firești a lucrurilor în care Statul să fie în slujba societăţii şi a
cetăţenilor, şi nu cetăţenii să fie slujitorii exponenților de vârf ai statului, http://www.tody.ro/document/2015-02-02-Senator-Valeriu-TodirascuScrisoarea-pact-politic-restabilirea-democratiei

24.01.2015 - Comunicat de presă (97) - Pactul privind abolirea sclaviei moderne a cetățenilor români,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/solicit-politicienilor-semnarea-pactului-privind-abolirea-sclaviei-moderne-a-cetatenilor-romani

24.01.2015 - Petiție online (5) - Pactul privind abolirea sclaviei moderne a cetățenilor români,
http://www.petitieonline.net/petitie/15823150

Direcția de acțiune: Măsuri privind retrocedarea proprietăților
05.02.2015 - Întrebare (43) - către ANRP - Încadrarea în termenul legal de 5 ani pentru rezolvarea
dosarelor de retrocedări, http://www.tody.ro/document/2015-02-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-ANRP-rezolvarea-dosarelor-de-retrocedari, (VIDEO)
http://youtu.be/8FNmveycYHg și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2015-02-05-Raspuns-la-Intrebare-43-catre-ANRP-rezolvarea-dosarelor-de-retrocedari

Direcția de acțiune: Măsuri privind Legea securității cibernetice
Presa despre acțiunea privind Legea securităţii cibernetice:
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-arata-parcursul-legii-big-brother-3-de-la-aprobarea-tacita-la-votul-unanim---227899
http://www.imaginearomaniei.ro/index.php/comunicate/item/4758-valeriu-todirascu-legea-securitatii-cibernetice-trecuta-prin-aprobarea-tacita-a-camerei-deputatilor-si-votul-unanim-din-senat

24.12.2014 - Comunicat de presă (92) - Legea securității cibernetice, aprobată tacit de Camera Deputaților
și cu vot unanim al senatorilor,
, (VIDEO)
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/legea-securitatii-cibernetice-trecuta-in-parlament-prin-aprobarea-tacita-a-camerei-deputatilor-si-votul-unanim-din-senat

http://youtu.be/JwwlZQo6-9M

Direcția de acțiune: Măsuri privind încălcarea jurământului de către funcționarii publici
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind pedepsirea incălcării jurământului:
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/11/24/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-22-04-43
http://curentul.info/politic/13021-proiect-de-lege-pentru-pedepse-mai-mari-pentru-politicienii?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.stiripesurse.ro/noua-republica-pedepse-mai-mari-pentru-demnitarii-condamna-i-pentru-incalcarea-juramantului_974378.html
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=7&article=16762
http://www.ziar.com/news=8322305
http://incomod-media.ro/ziar/proiect-juramantul-circumstanta-care-sa-duca-la-sporirea-pedepsei-in-cazul-condamnarii-politicienilor/
http://www.arad24.net/2015/11/25/noua-republica-cere-modificarea-codului-penal-incalcarea-juramantului-trebuie-sa-atraga-dupa-sine-majorarea-pedepselor/
http://www.testatinromania.ro/senatul-respinge-sanctionarea-in-codul-penal-a-incalcarii-juramantului/
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/senatul-respinge-sanctionarea-codul-penal-incalcarii-juramantului/
http://www.stopinfractori.ro/9-stiri-de-ultima-ora/2819-propunere-legislativa-pedepse-mai-mari-pentru-demnitarii-care-incalca-juramantul.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Propunere+legislativa+Pedepse+mai+mari+pentru+demnitarii+care+in
http://stiri.botosani.ro/stire/79338/Jur%C4%83m%C3%A2ntul,+o+formalitate.+Senatul+a+respins+sanc%C5%A3ionarea+%C3%AEn+Codul+Penal+a+%C3%AEnc%C4%83lc%C4%83rii+jur%C4%8
3m%C3%A2ntului+de+c%C4%83tre+ale%C5%9Fi.html

08.04.2016 - Comunicat de presă (201) - Majoritatea USL din Senat a decis: jurământul rămâne o
declaraţie de intenţie fără nicio garanţie față de cetățeni, pentru că persoanele aflate în funcţii de demnitate
publică care comit, cu intenţie sau din culpă, infracţiuni care presupun şi încălcarea jurământului vor
rămâne pedepsite conform legii valabile pentru toţi cetăţenii, chiar dacă societatea îi recompensează pe cei
aflați sub jurământ cu onoruri, privilegii și încredere pentru devotamentul lor către societate pe care
demnitarii îl promit, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/980086385410455
04.04.0216 - Pledoarie în Senat pentru sporirea pedepselor în cazul încălcării jurământului, prin
introducerea în Codul penal a circumstanţelor agravante, dacă se dovedeşte în instanţă că persoanele
aflate sub jurământ au avut un comportament necinstit şi au folosit încrederea societăţii pentru încălcarea
cu intenţie a legilor ţării, https://youtu.be/c-7kbcU9uug
20.02.2016 - Comunicat de presă (189) - Noua Republică: Guvernul Cioloș sprijină corupția prin
nesocotireaește semnificațieia jurământului, http://nouarepublică.ro/guvernul-ciolos-sprijina-coruptia-prin-nesocotirea-semnificatiei-juramantului/
24.11.2015 - Inițiativa Legislativă (93) - privind modificarea Legii nr.286/2009 a Codului Penal pentru
sporirea pedepselor în cazul încălcării jurământului, prin introducerea în Codul penal a circumstanţelor
agravante, dacă se dovedeşte în instanţă că persoanele aflate sub jurământ au avut un comportament
necinstit şi au folosit încrederea societăţii pentru încălcarea cu intenţie a legilor ţării, https://www.tody.ro/document/2015-11-20Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Pedepse-sporite-pentru-incalcarea-juramintului

24.11.2015 - Comunicat de presă (173) - privind modificarea Legii nr.286/2009 a Codului Penal pentru
sporirea pedepselor în cazul încălcării jurământului, prin introducerea în Codul penal a circumstanţelor
agravante, dacă se dovedeşte în instanţă că persoanele aflate sub jurământ au avut un comportament
necinstit şi au folosit încrederea societăţii pentru încălcarea cu intenţie a legilor ţării, http://nouarepublică.ro/comunicat-de-presa24112015/

07.03.2015 - Comunicat de presă (107) - Senatul respinge sancționarea în Codul penal a încălcării
jurământului, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-sanctionarea-in-codul-penal-a-incalcarii-juramantului
04.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru sporirea pedepselor în cazul încălcării jurământului, prin
introducerea în Codul penal a circumstanţelor agravante, dacă se dovedeşte în instanţă că persoanele
aflate sub jurământ au avut un comportament necinstit şi au folosit încrederea societăţii pentru încălcarea
cu intenţie a legilor ţării. Astfel, jurământul va căpăta inclusiv o responsabilitate juridică și nu numai una morală, pentru că
acum încălcarea jurământului nu este sancționată în Codul penal, transformându-l într-o declaraţie de intenţie fără nicio garanţie
față de cetățeni privind respectarea promisiunii, în timp ce societatea îi recompensează pe cei aflați sub jurământ cu încredere,
onoruri şi privilegii, (VIDEO) http://youtu.be/UZIFYjfysxk

21.06.2014 - Scrisoare (38) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre
încălcarea jurământului de către persoanele cu funcţii publice, (WEB)
http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-comisar-UE-Viviane-Reding-pedepsele-pentru-incalcare-juramant

21.06.2014 - Comunicat de presă (63) - Proiect de Lege depus la Senat pentru pedepsirea încălcării
jurământului de către funcționarii publici, (WEB) http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/proiect-de-lege-depus-la-senat-pentru-pedepsirea-incalcarii-juramantului
20.06.2014 - Inițiativa Legislativă (40) - privind modificarea Legii nr.286/2009 a Codului Penal prin
sporirea pedepselor pentru încălcarea jurământului, http://www.tody.ro/document/2014-06-20-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-pedepse-sporiteCod-Penal-pentru-incalcare-juramant, evoluția în parlament a proiectului de lege B399/2014, (WEB) http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18378

Direcția de acțiune: Măsuri de restituire către cetățeni a instituției Avocatului Poporului
Presa despre demersul senatorului Todirașcu privind nerespectarea îndatoririlor de cărte Avocatul Poporului:
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-in-loc-sa-i-protejeze-pe-cetateni-de-abuzuri-avocatul-poporului-protejeaza-actuala-clasa-politica---241652
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/12/10/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-19-24-18
http://jurnalulbucurestiului.ro/avocatul-poporului-nu-isi-indeplineste-indatoririle-si-trebuie-sa-fie-demis/

10.12.2015 - Scrisoare (75) - catre liderul grupului parlamentar PNL din Senat, cu privire la încălcarea
legii de către Avocatul Poporului, https://www.tody.ro/document/2015-12-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Incalcarea-de-catre-Avocatul-Poporului-a-Legii-35-1997
10.12.2015 - Comunicat de presă (182) - Avocatul Poporului nu își îndeplinește îndatoririle și trebuie să
fie demis, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/avocatul-poporului-nu-isi-indeplineste-indatoririle-si-trebuie-sa-fie-demis
09.12.2015 - Declarație politică (36) - Avocatul Poporului nu își îndeplinește îndatoririle și trebuie să fie
demis, https://www.tody.ro/document/2015-12-09-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-Avocatul-Poporului-trebuie-demis și VIDEO https://youtu.be/8rlXjDNeNSo
23.06.2014 - Comunicat de presă (64) - Guvernul Ponta și Avocatul Poporului Ciorbea refuză să răspundă
la petițiile cetățenilor și interpelările parlamentarilor, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-ponta-si-avocatul-poporului-ciorbearefuza-sa-raspunda-la-petitiile-cetatenilor-si-interpelarile-parlamentarilor

20.06.2014 - Inițiativa Legislativă (35) - privind modificarea Legii Avocatului Poporului, http://www.tody.ro/document/201403-31-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-nr-35-privind-modificarea-Legii-Avocatului-Poporului, evoluția
în parlament a proiectului de lege
B396/2014, (WEB) http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18374

21.06.2014 - Scrisoare (40) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre Avocatul
Poporului, http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Senator-Valeriu-Torirascu-Scrisoare-comisar-UE-Viviane-Reding-despre-Legea-Avocatului-Poporului
26.05.2014 - Comunicat de presă (57) - Scrisoare deschisă solicitare demisie Avocatul Poporului
Ciorbea, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/va-cer-demisia-domnule-avocat-al-poporului-ciorbea
26.05.2014 - Scrisoare (26) - Scrisoare deschisă cu solicitare demisie a Avocatului Poporului Ciorbea, fără
răspuns, http://www.tody.ro/document/2014-05-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-deschisa-solicitare-demisie-Avocatului-Poporului-Ciorbea
22.05.2014 - Comunicat de presă (55) - Scrisoare 2 către Barroso despre instituția Avocatului Poporului,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/scrisoare-catre-barroso-despre-institutia-avocatului-poporului-in-romania

22.05.2014 - Scrisoare (26) - Scrisoare (2) către Barroso despre instituția Avocatului Poporului,
http://www.tody.ro/document/2014-05-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-2-catre-Barroso-despre-institutia-Avocatului-Poporului-in-Romania

21.05.2014 - Răspunsul Președintelui Barroso la scrisoarea cu privire la nefuncționarea instituției
Avocatului Poporului și riscul repetării îndepărtării de la principiile constituţionale ale statului de drept,
(VIDEO) http://youtu.be/aZ3Y5i8xNJU, (FB) https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/509617489164052?notif_t=like, http://www.tody.ro/document/2014-04-14-Senator-Valeriu-Todirascuscrisoare-catre-Barroso-privind-institutia-Avocatului-Poporului și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-04-14-Raspuns-la-Scrisoare-catre-Barroso-privind-institutia-AvocatuluiPoporului-in-Romania

19.05.2014 - Scrisoare (25) - către Avocatului Poporului despre neconstituționalitatea Legii electorale,
http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Senator-Valeriu-Todirascu-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-electorale
și
răspunsul
primit,
http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Raspuns-la-Scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-electorale

19.05.2014 - Scrisoare (23) - către Avocatului Poporului despre neconstituționalitatea Legii Ordinului
biologilor, http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Senator-Valeriu-Todirascu-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-Ordinului-biologilor și răspunsul primit,
http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Raspuns-la-Scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-Ordinului-biologilor

10.05.2014 - Comunicat de presă (53) - Iată cum pot cetațenii finaliza Referendumul privind 300
parlamentari, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cum-pot-ceta-enii-naliza-referendumul-din-2009-privind-maximum-300-de-parlamentari
15.04.2014 - B1TV despre scrisoarea senatorului Valeriu Todirașcu adresată președintelui Barroso privind
solicitarea de a evita numirea în funcţia de Avocat al Poporului a unei persoane afiliată politic, (VIDEO)
http://youtu.be/aZ3Y5i8xNJU

14.04.2014 - Comunicat de presă (47) - Scrisoare catre Barroso despre institutia Avocatului Poporului,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/scrisoare-catre-jose-manuel-durao-barroso-despre-institutia-avocatului-poporului-in-romania

14.04.2014 - Scrisoare (21) - către Barroso despre instituția Avocatului Poporului în România,
http://www.tody.ro/document/2014-04-14-Senator-Valeriu-Todirascu-scrisoare-catre-Barroso-privind-institutia-Avocatului-Poporului și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-0414-Raspuns-la-Scrisoare-catre-Barroso-privind-institutia-Avocatului-Poporului-in-Romania

31.03.2014 - Comunicat de presă (44) - Intițiativă Legislativă de modificare a legii Avocatului Poporului,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/initiativa-legislativa-depusa-la-senat-de-restituire-a-institutiei-avocatului-poporului-catre-cetateni

31.03.2014 - Inițiativa Legislativă

(35/1) - privind modificarea Legii Avocatului Poporului,
, evoluția în parlament a proiectului

http://www.tody.ro/document/2014-03-31-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-nr-35-privind-modificarea-Legii-Avocatului-Poporului

de lege B184/2014, (WEB) http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18147
31.03.2014 - Comunicat de presă (43) - România nu are un Avocat al Poporului ales conform legii,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/romania-nu-are-un-avocat-al-poporului-ales-conform-legii

25.03.2014 - Declarație politică (20) - România nu are un Avocat al Poporului ales conform legii,
http://www.tody.ro/document/2014-03-25-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-Romania-nu-are-Avocat-al-Poporului-ales-conform-legii, (VIDEO) http://youtu.be/cWNKX_MLeAM
19.03.2014 - Scrisoare (17) - Sesizarea Senatului privind desemnarea abuzivă a Avocatului Poporului,
http://www.tody.ro/document/2014-03-19-Senator-Valeriu-Todirascu-Sesizarea-Senatului-privind-desemnarea-abuziva-a-Avocatului-Poporului

Direcția de acțiune: Măsuri privind restituirea Monitorului Oficial către cetățeni
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind accesul gratuit on-line la Monitorul Oficial:
http://www.stiripesurse.ro/noua-republica-cere-acces-gratuit-integral-i-permanent-la-monitorul-oficial_973984.html
http://www.ziare.com/tg-jiu/stiri-actualitate/acces-gratuit-la-monitorul-oficial-5814128
http://www.pandurul.ro/Ultima%20ora/2015-11-20/Acces+gratuit+la+Monitorul+Oficial
http://www.arad24.net/2015/11/21/noua-republica-monitorul-oficial-trebuie-sa-poata-fi-accesat-gratuit/
http://ziarulfaclia.ro/noua-republica-accesul-liber-al-cetatenilor-la-legislatie-este-un-drept-fundamental-monitorul-oficial-trebuie-sa-poata-fi-accesat-gratuit/

(VIDEO - B1TV) http://youtu.be/4xp9Gt2UvEA

http://www.testatinromania.ro/senatul-mentine-toate-cele-patru-taxe-ale-guvernului-ponta-de-revanzare-catre-cetateni-a-propriilor-lor-legi-publicate-in-monitorul-oficial/
http://epochtimes.ro/news/senatul-a-votat-impotriva-accesului-gratuit-al-populatiei-la-legi---231129
http://www.comisarul.ro/politic/rozatoarele-tarii-inca-un-gest-golanesc_387495.html
http://www.nasul.tv/2015/03/06/au-fost-alesi-dar-ne-intorc-spatele-senatul-a-votat-impotriva-accesului-gratuit-al-populatiei-la-legi/
http://www.b1.ro/stiri/politica/senatorii-au-respins-un-proiect-de-lege-ce-prevede-accesul-gratuit-al-cetatenilor-la-legile-adoptate-si-publicate-in-monitorul-oficial-105072.html
http://www.bzv.ro/au-fost-alesi-dar-ne-intorc-spatele-i-senatul-a-votat-impotriva-accesului-gratuit-al-populatiei-la-legi-7185

13.04.2016 - Comunicat de presă (203) - Senatul a aprobat accesul gratuit on-line la Monitorul Oficial
contrar voinței Guvernului Cioloș. Constituția României garantează accesul neîngrădit al cetățenilor la
legislație, dar Guvernul Cioloș consideră că legile țării reprezintă o marfă care trebuie revândută profitabil
către propriii săi cetățeni, sub formă de abonamente contracost plătite la Monitorul Oficial, inclusiv pentru
varianta de acces on-line, chiar dacă investiția în acel portal web a fost efectuată și suportată demult de
către cetățeni, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/983079248444502
12.04.2016 - Pledoarie în Senat pentru stoparea revânzării de către Guvernul României și către cetățeni a
propriilor lor legi în varianta de vizualizare on-line, pe monitor, asta în timp ce prevederile Constituției
României garantează accesul neîngrădit al cetățenilor la orice informații de interes public, (VIDEO)
https://youtu.be/FqqH-ejZ-TU

20.11.2015 - Petiție (6) - privind eliminarea abuzului Guvernului României prin aplicarea, de către Monitorul
Oficial, a taxei de acces a cetățenilor la propriile lor legi în varianta de citire pe calculator:
http://www.petitieonline.com/vrem_acces_gratuit_integral_i_permanent_la_monitorul_oficial

20.11.2015 - Comunicat de presă (171) - privind modificarea legii nr. 202/1998 a Monitorului Oficial privind
eliminarea TAXEI NR.4 - percepută cetățenilor de către Guvern, pentru accesul cetățenilor la propriile lor
legi, în varianta de citire pe calculator, după consumarea celor 10 zile de acces gratuit on-line, rămânând
valabile în continuare restul celor 3 taxe plătite pe cetățeni de acces la legile României,
http://nouarepublică.ro/comunicat-de-presa-20112015/

20.11.2015 - Inițiativa Legislativă (92) - privind modificarea legii nr. 202/1998 a Monitorului Oficial privind
eliminarea TAXEI NR.4 - percepută cetățenilor de către Guvern, pentru accesul cetățenilor la propriile lor
legi, în varianta de citire pe calculator, după consumarea celor 10 zile de acces gratuit on-line, rămânând
valabile în continuare restul celor 3 taxe plătite pe cetățeni de acces la legile României, https://www.tody.ro/document/2015-1120-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Acces-gratuit-la-versiunea-on-line-a-Monitorului-Oficial

09.06.2015 - Pledoarie în Senat pentru diminuarea taxelor percepute de către Guvern pentru accesul
cetățenilor la propriile lor legi publicate în Monitorul Oficial, (VIDEO) http://youtu.be/iCPt9fGf90M
06.03.2015 - Comunicat de presă (106) - Senatul mentine toate cele patru taxe ale Guvernului Ponta de
revanzare catre cetateni a propriilor lor legi publicate in Monitorul Oficial, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatulmentine-toate-cele-patru-taxe-ale-guvernului-ponta-de-revanzare-catre-cetateni-a-propriilor-lor-legi-publicate-in-monitorul-oficial

03.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru modificarea legii nr. 202/1998 a Monitorului Oficial (MO) privind
eliminarea TAXEI NR.4 - percepută cetățenilor de către Guvern, pentru accesul cetățenilor la propriile lor
legi, în varianta de citire pe calculator, după consumarea celor 10 zile de acces gratuit on-line, rămânând
valabile în continuare restul celor 3 taxe plătite pe cetățeni de acces la legile României, (VIDEO)
http://youtu.be/YQzKpgufxj8

17.07.2014 - Comunicat de presă (70) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat privind Monitorul Oficial,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-depusa-la-senat-pentru-eliminarea-taxei-de-acces-a-cetatenilor-la-legile-publicate-in-monitorul-oficial

30.06.2014 - Inițiativa Legislativă (53) privind modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea
Monitorului Oficial al României, http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-modificarea-Legii-Monitorului-Oficial, evoluția
în parlament a proiectului de lege, (WEB) http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18384
19.06.2014 - Scrisoare (30) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre
neconstituționalitatea Legii Monitorului Oficial din România, http://www.tody.ro/document/2014-06-19-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-comisarulUE-Viviane-Reding-despre-Legea-monitorului-oficial

18.06.2014 - Scrisoare (28) - către Avocatului Poporului despre neconstituționalitatea Legii Monitorului
Oficial, fără răspuns, http://www.tody.ro/document/2014-06-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-Avocatul-Poporului-despre-neconstitutionalitatea-legii-Monitorului-Oficial
26.03.2014 - Comunicat de presă (41) - Guvernul Ponta respinge în Senat accesul gratuit al cetățenilor la
legile țării, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-ponta-respinge-in-senat-accesul-gratuit-al-ceta-enilor-la-legile-arii
24.03.2014 - Pledoarie, dezbatere și vot în plenul Senatului referitor la modificarea Legii Monitorului
Oficial privind accesul gratuit al cetățenilor la legile țării, (VIDEO) http://youtu.be/3oIhKZ5iNDU
24.10.2013 - Inițiativa Legislativă (22) - privind modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea
Monitorului Oficial al României, http://www.tody.ro/document/2013-10-23-Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-legislativa-pentru-modificarea-Legii-Monitorului-Oficial , evoluția în
parlament a proiectului de lege, (WEB) http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17744&pos=0&NR=L60&AN=2014

Direcția de acțiune: Măsuri privind cetățenii din Republica Moldova, Bucovina și diaspora
21.12.2014 - Inițiativa Legislativă (66) - pentru votul electronic, http://www.tody.ro/document/2014-12-20-Propunere-Legislativa-65-pentru-vot-electronic
21.12.2014 - Inițiativa Legislativă (65) - pentru votul prin corespondenta,

http://www.tody.ro/document/2014-12-20-Propunere-

Legislativa-66-pentru-vot-prin-corespondenta

12.02.2014 - Inițiativa Legislativă (29) - modificarea Legii 198/2008 privind serviciile consulare pentru
care se ercept axe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României
în străinătate,
http://www.tody.ro/document/2014-01-23-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-Initiativa-legislativa-modif-Legii-serviciilor-consulare-repatriere

29.01.2014 - Interviu, revista “Dor de Basarabia”, http://www.tody.ro/document/2014-01-30-Senator-Valeriu-Todirascu-interviu-pag-12-revista-Dor-De-Basarabia-nr39, ediția completă: http://www.tody.ro/document/2014-01-30-Revista-Dor-De-Basarabia-nr-39
07.10.2013 - Inițiativa Legislativă (29) - privind regimul liberei circulații a cetățenilor români,
, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17677&cam=1

http://www.tody.ro/document/2013-

10-08-Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-legislativa-privind-libera-circulatie-a-cetatenilor-in-strainatate

10.12.2013 - Inițiativa Legislativă (26) - privind instituirea Comitetelor românilor din diaspora,
http://www.tody.ro/document/2013-12-11-Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-legislativa-instituirea-Comitetelor-romanilor-din-diaspora, evoluția în parlament a proiectului de
lege, (WEB): B847/2013
09.09.2013 - Întrebarea (8) - către Ministrul Transporturilor privind înființarea liniei aeriene Cernăuți-Timișoara,
http://www.tody.ro/document/2013-09-09-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-8-Catre-ministrul-transporturilor-privind-cursa-aero-Cernauti-Timisoara
și
răspunsul
primit,
http://www.tody.ro/document/2013-09-09-Raspuns-ministrul-transporturilor-privind-cursa-aero-Cernauti-Timisoara

02.04.2013 - Inițiativa Legislativă (1) - privind reducerea cu 90% a taxelor pentru serviciile consulare
percepute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate pentru perfectarea
oricărui act în procesul de dobândire a cetățeniei române, http://www.tody.ro/document/2013-04-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-1excludere-repatriati-de-la-taxe-consulare, evoluția în parlament a proiectului de lege, (WEB) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13165

Direcția de acțiune: Măsuri privind eliminartea abuzurilor în circulația pe drumurile publice
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind inițiativa de interzicere a parcării pe trotuar,
în lipsa unui spațiu suficient pentru pietoni:
http://www.b365.ro/proiectul-care-interzice-parcarea-pe-trotuar-daca-nu-se-lasa-2-metri-pentru-pietoni-aviz-negativ_248707.html

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind amenzile abuzive pentru trusele medicale și
stingătoarele auto:
http://jurnalulbucurestiului.ro/92058-2/
http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/248504/2014/Senatorul-Todirascu-TRUSA-MEDICALA-din-masina-NU-A-SALVAT-nicioviata?utm_source=main_rss&utm_campaign=main_rss&utm_medium=web
http://www.epochtimes-romania.com/news/legea-circulatiei-pe-drumurile-publice-va-continua-sa-abuzeze-cetatenii-valeriu-todirascu---231608
http://jurnalulbucurestiului.ro/senatul-refuza-anularea-amenzilor-abuzive-si-irationale-pentru-lipsa-sau-expiratea-truselor-medicale-si-a-stingatoarelor-auto/
http://www.ztv.ro/articole/politica/653037-anularea-amenzilor-pentru.html
http://www.dcnews.ro/veste-proasta-pentru-oferi-senatul-nu-modifica-legea_470853.html
http://radio-oltenita.ro/senatul-refuza-anularea-amenzilor-abuzive-si-irationale-pentru-lipsa-sau-expirarea-truselor-medicale-si-a-stingatoarelor-auto/
http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/248504/2014/Senatorul-Todirascu-TRUSA-MEDICALA-din-masina-NU-A-SALVAT-nicio-viata

23.03.2016 - Comunicat de presă (194) - Guvernul Cioloș și majoritatea milițienească din Senat resping
anularea amenzilor abuzive pentru trusa și stingătorul auto, respectiv au decis menținerea amendării
cetățenilor pentru trusa medicală și stingătoruil de incendiu chiar dacă în Codul penal există deja
pedepse, de la 3 luni la 1 an, prevăzute pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate și
chiar dacă în Codul civil există deja prevăzută obligătivitatea reparării integrale a prejudiciilor în cazurile
răspunderii delictuale, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/967559496663144
21.03.0216 - Pledoarie în Senat pentru eliminarea amenzilor iraționale, inutile și abuzive aplicate
cetățenilor pentru trusele medicale auto și stingătoarele de incendiu, atât timp cât există deja în Codul
penal pedepse de la 3 luni la 1 an prevăzute pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în
dificultate și cât există deja în Codul civil obligăția reparării integrale a prejudiciilor în cazurile răspunderii
delictuale, (VIDEO) https://youtu.be/sNYlPz7Auxc
12.01.2016 - Comunicat de presă (183) - Proiect de lege Noua Republică: Parcarea pe trotuar, interzisă în
lipsa unui spațiu suficient pentru pietoni, http://nouarepublică.ro/comunicat-de-presa-12012016/

30.11.2015 - Inițiativa Legislativă (99) - privind parcarea pe trotuare, prin completarea OUG nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, https://www.tody.ro/document/2015-11-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-legislativa-Parcarea-pe-trotuare
30.11.2015 - Comunicat de presă (180) - privind parcarea pe trotuare, prin completarea OUG nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/799211820204616
24.11.2015 - Inițiativa Legislativă (94) - pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, https://www.tody.ro/document/2015-11-24-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-privind-circulatia-pe-drumurilepublice

26.11.2015 - Comunicat de presă (175) - privind stoparea amenzilor iraționale, inutile și abuzive pentru
lipsa sau expirarea trusei medicale şi a stingătorului de incendiu, prin modificarea OUG nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/795482613910870
23.11.2015 - Întrebare (62) - revenire lipsa raspuns către ministrul afacerilor interne cu privire la regulile
generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui
accident din care au rezultat victime omeneşti și utilizarea trusei medicale auto și a stingătorului de
incendiu, https://www.tody.ro/document/2015-11-23-Senator-Valeriu-Todirascu-revenire-catre-MI-privind-trusa-medicala-auto
29.10.2015 - Inițiativa Legislativă (86) - privind stoparea amenzilor iraționale, inutile și abuzive pentru
lipsa sau expirarea trusei medicale şi a stingătorului de incendiu, prin modificarea OUG nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, https://www.tody.ro/document/2015-10-31-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-eliminare-amenzi-abuzive-trusa-medicalastingator-auto

28.09.2015 - Întrebare (55) - către ministrul afacerilor interne cu privire la regulile generale privind
comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care
au rezultat victime omeneşti și utilizarea trusei medicale auto și a stingătorului de incendiu,
https://www.tody.ro/document/2015-09-28-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-Ministrul-Afacerilor-Interne-privind-trusa-medicala-auto,
(VIDEO) https://youtu.be/l2ihPR9nnSU și
răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-09-28-Raspuns-Ministrul-Afacerilor-Interne-privind-trusa-medicala-auto
18.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru eliminarea amenzilor abuzive pentru lipsa, sau expirarea, truselor
medicale și a stingătoarelor de incendiu, prevăzute a fi obligatorii în dotarea autovehiculelor, chiar dacă
trusa medicală nu este obligatorie în 12 state UE, iar stingătorul de incendiu nu este obligatoriu în 14 state
UE, a căror utilitate este extrem de rară, discutabilă și uneori periculoasă, efectele aplicării acestei legi fiind,
de regulă: 1) abuzarea conducătorilor auto de către agenții de circulație și 2) vulnerabilizarea agenților de
circulație care nu aplică această lege, considerând-o stupidă, care pot fi sancţionaţi la eventualele
controale efectuate de reprezentanţi ai statului, superzeloşi sau dornici să profite de actuala lege pentru a
primi foloase necuvenite de la cei găsiţi în culpă, (VIDEO) http://youtu.be/p55Fy3_tq9g

Direcția de acțiune: Măsuri privind îmbunătățirea procesului legislativ
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind creșterea calității procesului legislativ:
http://www.realitatea.net/noua-republica-a-depus-la-parlament-doua-legi-pentru-cresterea-calitatii-legilor-si-eficientei-procesului-legislativ_1792107.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/noua-republica/noua-republica-a-depus-la-parlament-doua-legi-pentru-cresterea-calitatii-legilor-si-eficientei-procesului-564893.html
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/noua-republica-a-depus-la-parlament-doua-legi-pentru-cresterea-calitatii-legilor-si-eficientei-procesului-legislativ-299527
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/noua-republica-a-depus-la-parlament-doua-legi-pentru-cresterea-calitatii-legilor-i-eficientei-procesului-legislativ-3920239.html

Presa despre propunerea legislativă a senatorului Todirașcu privind creșterea eficienței procesului
legislativ, prin completarea Legii Consiliului Legislativ:
http://www.ultima-ora.ro/2015/05/06/valeriu-todirascu-guvernul-ponta-si-majoritatea-din-parlament-resping-cresterea-eficientei-procesului-legislativ/

17.09.2015 - Comunicat de presă (153) - Noua Republică a depus la Parlament două Legi pentru creşterea
calităţii legilor și eficienţei procesului legislativ, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-doua-legi-pentrucresterea-calitatii-legilor-si-eficientei-procesului-legislativ

15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (74) - prin care se propune modificarea și completarea Art. 90 din
Regulamentului Senatului prin care orice iniţiativă legislativă de modificare a legislaţiei care influenţează
major activitatea autorităţii judecătorești să beneficieze de un aviz consultativ al CSM, https://www.tody.ro/document/201509-15-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legisaltiva-modificare-Regulament-Senast-aviz-CSM

28.06.2015 - Inițiativa Legislativă (70) - prin care se propune completarea Art. 89 din Regulamentul
Senatului prin care după depunerea la Biroul Permanent al Senatului a propunerilor legislative, iniţiatorii
acestora să poată beneficia, opţional, de un aviz preliminar al Consiliului Legislativ, înaintea emiterii
avizului final al Consiliului Legislativ, https://www.tody.ro/document/2015-06-25-Senator-Valeriu-Todurascu-Initiativa-Legislativa-modificare-regulament-senat-AVIZ-ConsiliulLegislativ

22.04.2015 - Pledoarie în Senat pentru soluția de creștere a eficienţei procesului legislativ, printr-o măsură
preventivă și simplă, respectiv prin supunerea facultativă a propunerilor legislative unor examinări
profesioniste de către Consiliul Legislativ, înainte de trimiterea acestora la comisiile si plenurile Camerelor
Parlamentului, http://youtu.be/78ep5pmQNzA
05.05.2015 - Comunicat de presă (130) - Guvernul Ponta și majoritatea din Parlament resping creșterea
eficienței procesului legislativ, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-ponta-si-majoritatea-din-parlament-resping-cresterea-eficientei-procesului-legislativ
18.03.2015 - Comunicat de presă (112) - O mică victorie a statului de drept, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/omica-victorie-a-statului-de-drept, (VIDEO) http://youtu.be/pZihBMSj6RA
16.03.2015 - Declarație politică (34) - O mică victorie a statului de drept - Biroul permanent al Senatului a
aprobat ca în procesul legislativ solicitarea unui aviz al CSM să constituie regula atunci când sunt în
discuţie iniţiative legislative care privesc activitatea autorităţii judecătoreşti, http://www.tody.ro/document/2015-03-16-Senator-ValeriuTodirascu-Declaratie-politica-O-mic-victorie-a-statului-de-drept, (VIDEO) http://youtu.be/pZihBMSj6RA
16.03.2015 - Scrisoare (61) - către Biroul permanent al Camerei Deputatilor despre obligativitatea obţinerii
avizului CSM pentru propunerile legislative care privesc activitatea autorităţii judecătoreşti,
http://www.tody.ro/document/2015-03-16-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-Biroul-Permanent-al-Camerei-Deputatilor-despre-lipsa-avize-CSM

28.02.2015 - Scrisoare (59) - către Biroul permanent al Senatului despre obligativitatea obţinerii avizului
CSM pentru proiectele de lege şi propunerile legislative care privesc activitatea autorităţii judecătoreşti,
http://www.tody.ro/document/2015-02-28-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-Biroul-Permanent-al-Senatului-despre-lipsa-avize-CSM
și
răspunsul
primit
http://www.tody.ro/document/2015-02-28-Raspuns-la-Scrisoare-catre-Biroul-Permanent-al-Senatului-despre-lipsa-avize-CSM

29.04.2014 - Comunicat de presă (50) - Președintele Senatului Tăriceanu încalcă Regulamentul în timpul
votării Legii partidelor politice,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/presedintele-senatului-tariceanu-incalca-regulamentul-in-timpul-votarii-legii-partidelor

28.04.2014 - Declarație politică (22) - Președintele Senatului Tăriceanu încalcă regulamentul în timpul
votării Legii partidelor politice, http://www.tody.ro/document/2014-04-28-Declaratie-Politica-22-Presedintele-Senatului-incalca-regulamentul-in-timpul-votarii-Legii-Partidelor
30.06.2014 - Inițiativa Legislativă (45) - privind completarea Legii Consiliului Legislativ,
, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18396

http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-

Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-modificare-Legea-Consiliului-Legislativ

Direcția de acțiune: Măsuri privind Agenția Națională pentru locuințe
17.11.2014 - Inițiativa Legislativă (62) - pentru modificarea Legea nr.152/1998 Agenției Naționale pentru
Locuințe, Evoluția în parlament a proiectului de lege B600/2014, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18617

Reforma Economică
Direcția de acțiune: Măsuri privind intabularea terenurilor agricole și forestiere
15.09.2014 - Inițiativa Legislativă (59) - privind intabulare a terenurilor agricole şi forestiere, evoluția în
parlament a proiectului de lege B501/2014, (WEB): http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18479

Direcția de acțiune: Măsuri privind protecția întreprinzătorilor din România
15.10.2013 - Inițiativa Legislativă (20) - privind protecția întreprinzătorilor din România, evoluția în
parlament a proiectului de lege, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17730&cam=1

Direcția de acțiune: Măsuri privind diminuarea sau amânarea la plată a impozitelor
12.04.2016 - Inițiativa Legislativă (102) - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 8
septembrie 2015 privind Codul fiscal, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b208&an_cls=2016
21.10.2013 - Inițiativa Legislativă (23) - amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii
economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice, evoluția în
parlament a proiectului de lege, (WEB) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17722&cam=1
25.03.2014 - Inițiativa Legislativă (34) - pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor
din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură, http://www.tody.ro/document/2014-03-25-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-privind-eliminareaimpozitului-agricol-silvic-si-piscicol

05.03.2014 - Inițiativa Legislativă (33) - pentru modificarea Art.I din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale, http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=3a5994a6-9a73-4707-afc2-fd2f31a8c5bd
05.03.2014 - Inițiativa Legislativă (32) - Inițiativa Legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru
stimularea consumului şi relansarea activităţilor economice, http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=3a5994a6-9a73-4707-afc2fd2f31a8c5bd

17.09.2013 - Inițiativa Legislativă (16) - privind modificarea Codului Fiscal în sensul distribuirii impozitului
aferent veniturilor din activități agricole către bugetele locale, http://www.tody.ro/document/2013-09-19-Propunere-Legislativa-Cod-Fiscal-distribuireimpozit-agricol-catre-bugetele-locale, evoluția în parlament a proiectului de lege (WEB) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17591&cam=1
26.06.2013 - Inițiativa Legislativă (7) - privind introducerea cotei unice de 12%, sprijinire mediu afaceri,
creare locuri de muncă, stimulare consum, http://www.tody.ro/document/2013-06-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-legislativa-7-cota-unica-12-sprijinire-mediuafaceri-locuri-munca-consum, evoluția în parlament a proiectului de lege http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17436&cam=1

Direcția de acțiune: Măsuri privind optimizarea tarifării utilizării infrastructurii de transport rutier
11.06.2013 - Inițiativa Legislativă (5) - privind regimul drumurilor și a optimizării tarifării utilizării
infrastructurii de transport rutier, http://www.tody.ro/document/2013-06-12-Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-legislativa-privind-regimul-drumurilor-transport-rutier,
evoluția în parlament a proiectului de lege http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17379&cam=1

Direcția de acțiune: Măsuri privind procedura de insolvență
28.05.2013 - Inițiativa Legislativă (3) - privind procedura de insolvență, http://www.tody.ro/document/2013-05-28-Senator-Valeriu-TodirascuPropunere-legislativa-3-procedura-insolventa, evoluția în parlament a proiectului de lege http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17330&cam=1

Reforma Anti-Corupție și Anti-Furt
Presa despre dovezile aduse de senatorul Todirașcu privind sprijinul acordat corupților în
Parlament de către Guvernul Cioloș:
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/02/20/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-22-12-11
http://www.stiripesurse.ro/noua-republica-guvernul-ciolo-sprijina-corup-ia-prin-nesocotirea-semnifica-iei-juramantului_983339.html
http://fn24.ro/noua-republica-guvernul-ciolos-sprijina-coruptia-prin-nesocotirea-semnificatiei-juramantului/
http://www.buciumul.ro/2016/02/21/todirascu-guvernul-dovedeste-subordonarea-fata-de-interesele-cercurilor-politice-care-au-devalizat-economia-romaniei/
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/noua-republica-guvernul-ciolos-sprijina-coruptia-prin-nesocotirea-semnificatiei-juramantului/1740197
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=7&article=17462

Presa despre solicitarea senatorului Todirașcu de înzecire a nr. de procurori și polițiști judiciari
DNA:
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-a-cerut-de-10-ori-mai-multi-procurori-dna-guvernul-i-a-raspuns-in-clasicul-limbaj-de-lemn---245804
http://www.ultima-ora.ro/2016/04/06/valeriu-todirascu-guvernul-ciolos-mimeaza-lupta-anticoruptie/
http://www.eurovalcea.ro/index.php/politic/item/6193-senatorul-valeriu-todira%C8%99cu-guvernul-ciolo%C8%99-mimeaz%C4%83-lupta-anticorup%C8%9Bie
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/02/09/comunicat-de-presa-partidul-noua-republica-16-57-06
http://www.ziarulprofit.ro/index.php/noua-republica-solicita-inzecirea-procurorilor-si-politistilor-judiciari-ai-dna/
http://ziarulfaclia.ro/pnr-solicita-inzecirea-numarului-procurorilor-si-politistilor-judiciari-ai-dna/
http://i-ziare.ro/stiri/noua-republica-solicita-inzecirea-procurorilor-si-politistilor-judiciari-ai-dna-509350
http://www.ziarelive.ro/stiri/noua-republica-solicita-inzecirea-procurorilor-si-politistilor-judiciari-ai-dna.html
http://www.politicaindirect.ro/legea-care-le-permite-scriitorilor-din-puscarii-sa-isi-micsoreze-pedepsele/
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/romania-inchida-portitele-care-permit-eliberarea-anticipata-a-detinutilor-pentru-scrierea-unor-lucrari-stiintifice-conform-the-telegraph-376818

Presa despre solicitarea senatorului Todirașcu de abrogare a micșorării pedepselor pentru detinuții
„scriitori”:

http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/02/09/comunicat-de-presa-noua-republica-08-43-47
http://www.stiripesurse.ro/noua-republica-cere-abrogarea-legii-de-mic-orare-a-pedepselor-pentru-de-inu-ii-scriitori_981871.html
http://www.politicaindirect.ro/legea-care-le-permite-scriitorilor-din-puscarii-sa-isi-micsoreze-pedepsele/
http://i-ziare.ro/stiri/noua-republica-cere-abrogarea-legii-de-micsorare-a-pedepselor-pentru-detinutii-scriitori-505535
http://www.ziarelive.ro/stiri/noua-republica-cere-abrogarea-legii-de-micsorare-a-pedepselor-pentru-detinutii-scriitori.html
http://www.actualitati.net/local-cluj/cere-abrogarea-legii-care-permite-bdquo-scriitorilor-oreze-pedepsele-2859639
http://ziarulfaclia.ro/pnr-cere-abrogarea-legii-care-le-permite-scriitorilor-din-puscarii-sa-isi-micsoreze-pedepsele/

Direcția de acțiune: Măsuri privind modificarea legislației achizițiilor publice
Presa despre demersul senatorului Todirașcu privind fentarea licitatiilor prin solicitările de mostre:
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/guvernul-ciolos-si-majoritatea-usl-din-senat-resping-stoparea-fentarii-licitatiilor-prin-solicitarile-abuzive-de-mostre-586769.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/guvernul-ciolos-si-majoritatea-usl-din-senat-resping-stoparea-fentarii-licitatiilor-prin-solicitarile-abuzive-de-mostre-4319090.html

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind inițiativa de modificare a legii achizițiilor
publice pentru stoparea jafului din banii publici prin achizițiile sub formă de produse comasate
sau „pachete”:
http://www.epochtimes-romania.com/news/guvernul-ciolos-acuzat-ca-a-devenit-partas-la-mentinerea-actualului-jaf-din-banii-publici---246198
http://psnews.ro/un-senator-acuza-guvernul-ciolos-si-majoritatea-din-senat-lasa-jaful-din-bani-publici-sa-continue-122927/
http://www.viata-libera.ro/politica-administratie/64462-senatul-a-respins-stoparea-fraudarii-banilor-publici-cine-sunt-senatorii-galateni-care-au-votat-in-acest-sens
http://www.testatinromania.ro/senatul-respinge-stoparea-solicitarilor-abuzive-de-mostre-in-cadrul-achizitiilor-publice/

15.04.2016 - Comunicat de presă (205) - Guvernul Cioloș și majoritatea din Senat blochează modificarea
legislației care ar stopa jaful din banii publici prin achizițiile sub formă de produse comasate sau
„pachete”, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/984347714984322
04.04.0216 - Întrebare (69) - către ministrul justiției privind suplimentarea schemei de personal a DNA,
http://www.tody.ro/document/2016-04-04-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MJ-suplimentare-schema-personal-DNA și (VIDEO) https://youtu.be/qshG55PUezM
04.04.0216 - Pledoarie în Senat pentru stoparea fraudării fondurilor publice generată de vidul legislativ
privind achizițiile publice efectuate sub formă de „pachete” sau produse comasate, chiar dacă acestea nu
se subsumează unui obiectiv unitar și nu au o rațiune intrinsecă, datorită inexistenței unui element
unificator obiectiv, cum ar fi imposibilitatea utilizării produselor atunci când sunt achiziționate separat și de
la furnizori diferiți, (VIDEO) https://youtu.be/GrmU50GKmx0
17.03.0216 - Comunicat de presă (193) - Guvernul Cioloș și majoritatea USL din Senat resping stoparea
fentării licitațiilor publice prin solicitările abuzive de mostre, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/962516717167422
15.03.0216 - Pledoarie pentru susținerea Inițiativei Legislative de modificare a OUG nr.34/2006 privind
stoparea solicitărilor abuzive de mostre, de către achizitorii publici și în scopul verificării calității acestora,
chiar dacă nu dețin dovezi privind propria competență și atribuție, și, prin depășirea propriilor atribuții și
competențe, resping de la procedura de achiziție publică anumite produse, prin infirmarea performanțele
produselor, constatate anterior de către alte organisme abilitate prin lege și acreditate cu competențe
specifice, conform standardelor europene aplicabile, (VIDEO) https://youtu.be/s0PPz8jSLE8
15.03.0216 - Pledoarie pentru susținerea Inițiativei Legislative de modificare a OUG nr.34/2006 privind
stoparea fraudării fondurilor publice generată de vidul legislativ privind achiziția sub formă de „pachete”
sau produse comasate, chiar dacă acestea nu se subsumează unui obiectiv unitar și nu au o rațiune
intrinsecă, datorită inexistenței unui element unificator obiectiv, cum ar fi imposibilitatea utilizării
produselor atunci când sunt achiziționate separat și de la furnizori diferiți, (VIDEO) https://youtu.be/vRX_jyWDOEA

29.11.2015 - Comunicat de presă (179) - pentru stoparea deturnării a peste 300 mln EUR anual din banii
sănătății, ce se poate realiza printr-o măsură simplă, necostisitoare şi preventivă: publicarea din oficiu și
prin mijloace on-line a facturilor de cumpărare ale achizitorilor publici din sănătate,
https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/796334713825660

26.11.2015 - Inițiativa Legislativă (98) - pentru stoparea deturnării a peste 300 mln EUR anual din banii
sănătății, ce se poate realiza printr-o măsură simplă, necostisitoare şi preventivă: publicarea din oficiu și
prin mijloace on-line a facturilor de cumpărare ale achizitorilor publici din sănătate, https://www.tody.ro/document/2015-11-26Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Stopare-deturnare-fonduri-sanatate-publicare-facturi-cumparare

15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (77) - privind necesitatea emiterii unor justificări scrise atunci când ca
în achizițiile publice se realizează sub formă de „pachete” și produse comasate, https://www.tody.ro/document/2015-09-15Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-justificare-achizitii-publice-pachete

15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (76) - privind acceptarea în cadrul achizițiilor publice a evaluărilor
emise de terți, ca și echivalent la solicitarea de mostre,
https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-ACHZITII-PUBLICE-acceptare-evaluari-echivalente-mostre

23.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru transparentizarea achizițiilor din Sănătate, prin care corupții și
risipitorii se vor gândi de două ori dacă să continue să cheltuie nechibzuit banii pacienților, știind că
facturile de cumpărare ale achizitorilor publici reprezintă, pentru Curtea de Conturi și DNA, probe ale
încălcării legislației achizițiilor publice, a căror publicare din oficiu și on-line va opri de la deturnare peste
300 milioane EUR anual, cu care se vor putea salva mai multe vieți omenești, oferind pacienților mai multe
medicamente, tratamente și servicii medicale, (VIDEO) http://youtu.be/eWz9NMaZnAU
02.03.2015 - Comunicat de presă (103) - Senatul respinge stoparea fraudării fondurilor publice prin
procedurile abuzive de achiziții publice sub formă de „pachete”, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-stopareafraudarii-fondurilor-publice-prin-procedurile-abuzive-de-achizitii-publice-sub-forma-de-pachete

01.03.2015 - Comunicat de presă (102) - Senatul respinge stoparea solicitărilor abuzive de mostre în
cadrul achizițiilor publice, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-stoparea-solicitarilor-abuzive-de-mostre-in-cadrul-achizitiilor-publice
18.02.2015 - Pledoarie pentru susținerea Inițiativei Legislative de modificare a OUG nr.34/2006 privind
stoparea fraudării fondurilor publice prin procedurile abuzive de achiziție publică sub formă de „pachete”
sau produse comasate, chiar dacă acestea nu se subsumează unui obiectiv unitar și nu au o rațiune
intrinsecă, datorită inexistenței unui element unificator obiectiv, cum ar fi imposibilitatea utilizării produselor
atunci când sunt achiziționate separat și de la furnizori diferiți, (VIDEO) http://youtu.be/F_cQeMK7e9U
18.02.2015 - Pledoarie pentru susținerea Inițiativei Legislative de modificare a OUG nr.34/2006 privind
solicitarea abuzivă de mostre în cadrul achizițiilor publice, în scopul verificării calității acestora, atunci când
achizitorii publici nu dețin, la rândul lor, dovezi privind propria calitate de organism recunoscut, de inspecție
sau de certificare, care, astfel, prin depășirea propriilor atribuții și competențe, infirmă performanțelor
produselor, constatate anterior de către alte organisme abilitate prin lege și acreditate cu competențe
specifice, conform standardelor europene aplicabile, (VIDEO) http://youtu.be/J-If3wqdbq4
26.06.2014 - Inițiativa Legislativă (42) - privind achizițiile sub formă de pachet în cadrul achizițiilor
publice, http://www.tody.ro/document/2014-06-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-UE-despre-achizitiile-publice-si-comasarea-bunurilor-in-pachete
25.06.2014 - Scrisoare (42) - către Joaquín Almunia, comisarul Comisiei Europene pentru Concurenţă,
despre Normele UE privind achizițiile sub formă de pachet în cadrul achizițiilor publice, http://www.tody.ro/document/2014-0626-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-UE-despre-achizitiile-publice-si-comasarea-bunurilor-in-pachete

26.06.2014 - Inițiativa Legislativă (41) - privind regimul mostrelor în cadrul achizițiilor publice,
http://www.tody.ro/document/2014-06-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legisaltiva-modificare-OUG-34-2006-achizitii-publice-privind-mostrele,
evoluția în parlament a
proiectului de lege B398/2014, (WEB) http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18377
25.06.2014 - Scrisoare (41) - către Joaquín Almunia, comisaraul Comisiei Europene pentru Concurenţă,
despre Normele UE privind regimul mostrelor în cadrul achizițiilor publice, http://www.tody.ro/document/2014-06-26-Senator-ValeriuTodirascu-Scrisoare-comisarul-UE-despre-Normele-UE-privind-mostrele

Direcția de acțiune: Măsuri privind concurența onestă fără mită pentru corupți
28.05.2014 - Declarație politică (22) - Iată cum pot firmele private concura onest fără a da mită corupților,
http://www.tody.ro/document/2014-05-28-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-Cum-pot-firmele-private-concura-onest-fara-a-da-mita-coruptilor, (VIDEO) http://youtu.be/RmlWndXmXKo
24.05.2014 - Comunicat de presă (56) - Iată cum pot firmele concura onest în cadrul achizițiilor publice
fără a da mită corupților?, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cum-pot-firmele-concura-onest-in-cadrul-achizitiilor-publice-fara-a-da-mita-coruptilor

Ghid practic nr. 3 de luat țara înapoi! - Iată cum pot firmele concura onest în
cadrul achizițiilor publice fără a da mită corupților: prin utilizarea instrumentelor statului
de drept, deja existente, de stopare a corupției și risipei din banii publici, respectiv a prevederilor
Constituției și ale Legii privind accesul la informațiile de interes public, http://www.tody.ro/document/2014-05-24-Ghid-practic-nr-3-Cum-potfirmele-concura-onest-in-cadrul-achizitiilor-publice-fara-a-da-mita-coruptilor-pdf

21.06.2014 - Scrisoare (36) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre normele
UE și transparența din achizițiile publice,
http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-UE-Viviane-Reding-transparenta-achizitiilor-publice

23.06.2014 - Întrebarea (31) - către Președintele ANRMAP despre interpretarea Legii 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-Presedintele-ANRMAP-despre-Legea544 și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Raspuns-la-Intrebare-catre-Presedintele-ANRMAP-despre-Legea-544
02.06.2014 - Întrebarea (28) - către Ministerul Justiției despre monitorizarea petițiilor privind Legea 544 a
accesului la informații de interes public, fără răspuns, http://www.tody.ro/document/2014-06-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-MS-demagogia-pura-in-reducerii-numaruluide-paturi, (VIDEO) http://youtu.be/OgDuGOPgH18
31.03.2014 - Întrebarea (25) - către Ministerul Justiției despre interpretarea Legii 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, http://www.tody.ro/document/2014-03-31-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-Ministerul-Justitie-interpretare-Legea-544 și
răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-03-31-Raspuns-la-Intrebare-25-catre-Ministerul-Justitie-interpretare-Legea-544
24.03.2014 - Întrebarea (24) - către AADR privind transparența contractelor de achiziții publice,
http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-24-catre-AADR-privind-transparenta-contractelor-de-achizitii-publice
și
răspunsul
primit,
http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Raspuns-la-Intrebare-24-catre-AADR-privind-transparenta-contractelor-de-achizitii-publice

24.03.2014 - Întrebarea (23) - către Ministrul Comunicațiilor privind transparența contractelor de achiziții
publice, http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-23-catre-Ministerul-Comunicatiilor-privind-infrastructura-SEAP și răspunsul primit,
http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Raspuns-la-Intrebare-23-catre-Ministerul-Comunicatiilor-privind-infrastructura-SEAP

Direcția de acțiune: Măsuri privind lupta anti-corupție
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu împotriva detunării de către Guvern a 2,4 miliarde
EUR din Sănătate prin impunerea timp de 6 ani de tarife ilegale la medicamente:
http://ziare.realitatea.net/senatorul-todirascu-plangere-penala-impotriva-deturnarii-a-2-4-miliarde-de-euro-de-catre-ms_1794204.html
http://epochtimes-romania.com/news/un-senator-reclama-deturnarea-a-2-4-miliarde-euro-de-catre-functionarii-ministerului-sanatatii---239490
http://www.bursa.ro/senatorul-todira537cu-plangere-penala-impotriva-deturnarii-a-2-4-miliarde-de-euro-de-catre-ms-281112&s=strategia_nationala_anticoruptie&articol=281112.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/10/17/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-21-26-39
http://www.curentul.info/actualitate/12579-plangere-la-dna-pentru-deturnarea-a-2-4-miliarde-de-eur-de-catre-functionarii-ministerului-sanatatii
http://www.saptamana.com/6242478/senatorul+todira%C5%9Fcu,+pl%C3%A2ngere+penal%C4%83+%C3%AEmpotriva+deturn%C4%83rii+a+2,4+miliarde+de+euro+de+c%C4%83tre+ms
http://www.allbiz.ro/senatorul-todirascu-plangere-penala-impotriva-deturnarii-a-24-miliarde-de-euro-de-catre-ms-633045.html
http://stiri.astazi.ro/stire-senatorul-todirascu-plangere-penala-impotriva-deturnarii-a-2-4-miliarde-de-euro-de-catre-ms-256458736.html

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu împotriva fentării executării pedepselor:
http://epochtimes-romania.com/news/era-detinutilor-scriitori-pe-cale-sa-apuna-legea-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor-pe-masa-parlamentului---239072
http://www.realitatea.net/comunicat-de-presa--noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor_1804975.html
http://www.bursa.ro/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor-280126&s=politica&articol=280126.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/politic-comunicate/comunicat-de-presa-noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor-567461.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor-3943914.html
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/comunicat-de-presa-noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor-3529567.html

http://www.amosnews.ro/noua-republica-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor-2015-10-07
http://www.ziar.com/news=8098379
http://www.stiri-live.ro/stiri/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor-320511.html
http://www.actualitati.net/politica/noua-republica-depus-parlament-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor-2632830
http://infoportal.rtv.net/articol~din-politica~info-4538193~noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii~dinpolitica.html?utm_medium=link&utm_source=rss_infoportal&utm_content=rss_politica&utm_campaign=rss

Presa despre actiunea senatorului Todirașcu privind plângerea penală la DNA pt dezinformarea și
influențarea vădită a Plenul Senatului înaintea votului unei legi privind infracțiunile de corupție:
http://epochtimes-romania.com/news/lupta-cu-sistemul-valeriu-todirascu-a-trecut-la-plangeri-penale-impotriva-reprezentantilor-guvernului---234613
http://www.ultima-ora.ro/2015/06/14/plangere-penala-la-dna-impotriva-guvernului-ponta-pentru-dezinformare/
http://www.testatinromania.ro/plangere-penala-la-dna-impotriva-guvernului-ponta-care-a-dezinformat-plenul-senatului-inaintea-votului-unei-legi-privind-infractiunile-de-coruptie-citeste-mai-multplangere-penala-la-dna-impotriva-g/
http://www.mariustuca.ro/actualitate/cand-primarii-penali-trag-dupa-ei-functionari-din-guvern-8953.html
http://www.ztv.ro/articole/politica/666277-ponta-care-a-dezinformat-plenul-senatului.html

Presa despre actiunea senatorului Todirașcu privind plângerea penală la DNA împotriva deturnării
de către Guvern a fondurilor de malpraxis:
http://timpolis.ro/guvernul-reclamat-la-dna-pentru-deturnarea-fondurilor-de-malpraxis/
http://ziare.realitatea.net/plangere-penala-la-dna-impotriva-deturnarii-de-catre-guvern-a-fondurilor-de-malpraxis_1661686.html
http://www.bursa.ro/senatorul-valeriu-todirascu-plangere-penala-la-dna-impotriva-deturnarii-de-catre-guvern-a-fonduri...&s=companii_afaceri&articol=268751.html
http://jurnalulbucurestiului.ro/plangere-penala-la-dna-impotriva-deturnarii-de-catre-guvern-a-fondurilor-de-malpraxis/
http://www.ztv.ro/articole/politica/660724-plangere-penala-la-dna-impotriva-deturnarii-de-catre-guvern-a-fondurilor-de-malpraxis.html
http://www.testatinromania.ro/todirascu-plangere-penala-la-dna-impotriva-deturnarii-de-catre-guvern-a-fondurilor-de-malpraxis/

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu pentru demiterea aleșilor locali condamnați cu
suspendare pentru corupție și abuz în serviciu:
http://www.epochtimes-romania.com/news/deputatii-refuza-demiterea-alesilor-locali-condamnati-cu-suspendare-pentru-coruptie-si-abuz-in-serviciu---231628
http://vestea.net/sprijin-penal-transpartinic-deputatii-au-votat-ca-primarii-si-consilierii-condamnati-cu-suspendare-pentru-coruptie-sa-ramana-in-functii
http://www.ziaruldevrancea.ro/politica/1588815125-deputatii-vranceni-ai-pnl-si-psd-tin-alesii-condamnati-cu-suspendare-in-functii.html
http://www.promptmedia.ro/2014/07/bucuresti-senatorul-valeriu-todirascu-propune-modificarea-legii-statutului-alesilor-locali/

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind pedepsele complementare pentru corupți:
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-a-vrut-sa-i-pedepseasca-in-mod-exemplar-pe-corupti-senatul-a-spus-nu---245894

http://www.eurovalcea.ro/index.php/politic/item/6213-senatorul-valeriu-todira%C8%99cu-guvernul-ciolo%C8%99-face-scut-comun-%C3%AEn-favoarea-condamna%C8%9Bilor-pentru-corup%C8%9Bie

http://epochtimes-romania.com/news/valeriu-todirascu-a-vrut-sa-pedepseasca-mai-drastic-coruptia-colegii-lui-senatori-au-spus-nu---231185
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-17678637-propunere-legislativa-aplicare-pedepselor-complementare-condamnarile-pentru-coruptie-depusa-senat.htm?cfnl&newsalert
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/07/15/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-13-30-22
http://www.ziarelive.ro/stiri/propunere-legislativa-de-aplicare-a-pedepselor-complementare-la-condamnarile-pentru-coruptie-depusa-la-senat.html
http://www.ultima-ora.ro/2015/03/10/todirascu-senatul-respinge-aplicarea-de-pedepse-complementare-pentru-corupti/
http://www.eurovalcea.ro/index.php/comunicate/item/4427-senatul-respinge-aplicarea-de-pedepse-complementare-pentru-corupti
http://www.imaginearomaniei.ro/index.php/comunicate/item/5106-senatul-respinge-aplicarea-de-pedepse-complementare-pentru-corupti
http://www.testatinromania.ro/senatul-respinge-aplicarea-de-pedepse-complementare-pentru-corupti-citeste-mai-mult-senatul-respinge-aplicarea-de-pedepse-complementare-pentru-corupti/

http://www.salajeanul.ro/pedepse-mai-aspre-pentru-coruptii-romaniei-7428

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind neconstituționalitatea excluderii medicilor de
la statutul funcționarilor publici:
http://jurnalulbucurestiului.ro/senatul-a-incalcat-constitutia-prin-respingerea-aplicarii-deciziilor-ccr-si-iccj-de-neconstitutionalitate-a-excluderii-medicilor-de-la-statutul-functionarilor-publici/
http://www.ultima-ora.ro/2015/03/28/valeriu-todirascu-senatul-a-incalcat-din-nou-constitutia/

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu împotriva tergiversării de către ANAF a colectării
sumelor confiscate de instanță în procesele intentate de DNA:
http://adpres.net/valeriu-todirascu-guvernul-ciolos-si-majoritatea-usl-s-au-opus-la-senat-transparentizarii-colectarii-sumelor-confiscate-de-la-corupti/
http://www.ultima-ora.ro/2016/03/31/valeriu-todirascu-guvernul-ciolos-si-majoritatea-usl-s-au-opus-la-senat-transparentizarii-colectarii-sumelor-confiscate-de-la-corupti/
http://www.promptmedia.ro/2016/04/senatorul-todirascu-guvernul-ciolos-mimeaza-lupta-anticoruptie-si-nu-angajeaza-nicio-marire-a-personalului-dna/
http://epochtimes-romania.com/news/recuperarea-prejudiciilor-din-dosare-o-problema-inca-nerezolvata-planul-lui-todirascu-pica-in-senat---245592
http://www.ultima-ora.ro/2016/03/31/valeriu-todirascu-guvernul-ciolos-si-majoritatea-usl-s-au-opus-la-senat-transparentizarii-colectarii-sumelor-confiscate-de-la-corupti/
http://www.testatinromania.ro/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-impotriva-tergiversarii-de-catre-anaf-a-colectarii-sumelor-confiscate-de-instante/
http://www.realitatea.net/comunicat-de-presa---noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-impotriva-tergiversarii-de-catre-anaf-a-colectarii-sumelor-confiscate-de-instante_1790581.html
http://timpolis.ro/la-parlament-a-fost-depusa-legea-impotriva-tergiversarii-de-catre-anaf-a-colectarii-sumelor-confiscate-de-instante/
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/colectarea-banilor-confiscati-incinge-spiritele-ce-s-ar-putea-intampla-cu-anaf-298121
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/politic-comunicate/comunicat-de-presa-noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-impotriva-tergiversarii-de-catre-anaf-a-colectarii-564611.html
http://www.actualitati.net/local-constanta/comunicat-presa-noua-republica-depus-parlament-legea-impotriva-tergiversarii-catre-2588058
http://gazetadecluj.ro/stiri-cluj-politica/legea-impotriva-tergiversarii-de-catre-anaf-a-colectarii-sumelor-confiscate-de-instante-depusa-in-parlament/
http://psnews.ro/colectarea-banilor-confiscati-incinge-spiritele-ce-s-ar-putea-intampla-cu-anaf-90488/
http://www.testatinromania.ro/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-impotriva-tergiversarii-de-catre-anaf-a-colectarii-sumelor-confiscate-de-instante/
http://www.promptmedia.ro/2015/09/bucuresti-senatorul-valeriu-todirascu-cere-optimizarea-recuperarii-sumelor-confiscate-de-instante/
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-cauta-vinovatii-de-necolectarea-sumelor-confiscate-de-dna-se-loveste-de-ministerul-finantelor---224526
http://epochtimes-romania.com/news/dna-confisca-sume-colosale-anaf-colecteaza-mizilicuri-senatorul-valeriu-todirascu-cere-explicatii---225432
http://epochtimes-romania.com/news/de-ce-anaf-nu-colecteaza-sumele-uriase-confiscate-de-dna-todirascu-solicita-interventia-procurorilor---227418
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-nu-scapa-din-ochi-incompetenta-anaf-proiect-de-lege-menit-sa-imbunatateasca-colectarea-confiscarilor-impuse-de-instante---227686

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind scurtarea termenelor inițierii proceselor civile:
http://www.vreaudreptate.ro/senatul-respinge-scurtarea-termenilor-initierii-proceselor-civile-si-faciliteaza-tergiversarea-lor-de-catre-judecatori.html
http://observatorulnational.ro/?p=766

07.04.2016 - Comunicat de presă (200) - Guvernul Cioloș și majoritatea USL din Senat fac scut în favoarea
condamnaților pentru corupție, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/979684062117354
05.04.2016 - Comunicat de presă (199) - Guvernul Cioloș mimează lupta anticorupție și nu angajează nicio
mărire a personalului DNA, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/978422835576810
05.04.2016 - Pledoarie în Senat pentru abrogarea articolului neconstituțional din Legea Sănătății care
exclude medicii de la statutul funcționarilor publici, inițiativă ce are la bază Decizia nr. 2/2014 a CCR
„orice profesie liberală, inclusiv cea de medic, nu poate fi exonerată de la prevederile Codului penal” și

Decizia ÎCCJ din 3.12.2014 „medicii încadraţi în unităţile Ministerului Sănătății sunt consideraţi funcţionari
publici conform Codului penal”, https://youtu.be/icxeTn19CzM
04.04.2016 - Pledoarie în Senat privind introducerea pedepselor complementare pentru corupți, prin
modificarea actualului Cod penal care permite celor condamnați pentru corupție să beneficieze de
circumstanţe atenuante, scutiri de executare, sentinţe cu suspendare și pensii de serviciu, acordate tocmai
în scopul evitării actelor de corupţie, (VIDEO) https://youtu.be/yt4lm5xjrXo
11.04.2016 - Inițiativa Legislativă (101) - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010
privind Codul de procedură civilă, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b162&an_cls=2016
30.03.2016 - Comunicat de presă (198) - Guvernul Cioloș și majoritatea USL s-au opus la Senat
transparentizării colectării sumelor confiscate de la corupți, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/974097469342680
29.03.2016 - Pledoarie în Senat privind transparenta colectărilor de către ANAF, ce are o rată inadmisibil
de mică de doar 9%, a sumelor confiscate de la corupți de către instanţele judecată, (VIDEO)
https://youtu.be/kYpg7nqHjwI

07.03.0216 - Întrebare (67) - Reclamație administrativă către Ministrul Finanțelor privind colectarea la
bugetul de stat a sumelor confiscate în instanţă infractorilor trimişi în judecată de DNA, http://www.tody.ro/document/201603-07-Senator-Valeriu-Todirascu-Reclamatie-MFP-sume-confiscate-in-instanta-ANAF și (VIDEO) https://youtu.be/Hc4x75yLfY8
09.02.2016 - Comunicat de presă (187) - Noua Republică solicită înzecirea procurorilor și polițiștilor
judiciari ai DNA, http://xn--nouarepublic-9nb.ro/noua-republica-solicita-inzecirea-procurorilor-si-politistilor-judiciari-ai-dna/
08.02.2016 - Interpelare (33) - către prim-ministru Cioloș privind solicitarea de înzecire a numărului de
procurori și polițiști judiciari ai DNA
și (VIDEO)
https://youtu.be/lmc1g86M2GA și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2016-02-08-Raspuns-interpelare-prim-ministru-suplimentarea-schemei-de-presonal-a-DNA
http://www.tody.ro/document/2016-02-08-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-prim-ministru-suplimentarea-schemei-de-presonal-a-DNA

01.02.2016 - Întrebare (64) - către Ministrul Finanțelor privind colectarea la bugetul de stat a sumelor
confiscate în instanţă infractorilor trimişi în judecată de DNA, http://www.tody.ro/document/2016-02-01-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catreMinistrul-Finantelor-privind-colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta și VIDEO https://youtu.be/lba4xbjQf1o și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2016-02-01-RaspunsMF-privind-colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta

11.01.2015 - Scrisoarea (76) - Referitor la: Justiția îi leagă, Ministerul Justiției îi dezleagă,
http://www.tody.ro/document/2016-01-11-Senator-Valeriu-Todirascu-scrisoare-catre-ministrul-justitiei-Justitia-ii-leaga-Ministerul-Justitiei-ii-dezleaga și răspunsul primit
28.11.2015 - Comunicat de presă (177) - privind pedepse complementare pentru corupți, prin modificarea
actualului Cod penal care permite celor condamnați pentru corupție să beneficieze de circumstanţe
atenuante, scutiri de executare, sentinţe cu suspendare și pensii de serviciu, acordate tocmai în scopul
evitării actelor de corupţie, https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/796275710498227?notif_t=like
28.11.2015 - Inițiativa Legislativă (96) - privind pedepse complementare pentru corupți, prin modificarea
actualului Cod penal care permite celor condamnați pentru corupție să beneficieze de circumstanţe
atenuante, scutiri de executare, sentinţe cu suspendare și pensii de serviciu, acordate tocmai în scopul
evitării actelor de corupţie, https://www.tody.ro/document/2015-11-20-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Pedepse-complementare-pentru-corupti
02.11.2015 - Întrebare (60) - Reclamație Administrativă către ministrul justitiei, cu privire la evitarea
tergiversării chemării în judecată în procesele civile și lipsa posibilității cetățenilor de aplicare a procedurii
de contestare a tergiversarii de către judecători a dosarelor din instanță, după îndeplinirea procedurilor
aferente, în condițiile în care termenul de la care ar putea fi contorizată întârzierea nu este definită în zile, ci
doar vag „de îndată”, https://www.tody.ro/document/2015-11-02-Senator-Valeriui-Todirascu-Reclamatie-Ministrul-Justitiei-lipsa-raspuns-intrebari-tergiversare-procese-civile și
răspunsul primit, https://www.tody.ro/document/2015-11-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Raspuns-Ministrul-Justitiei-tergiversarea-proceselor-civile
19.10.2015 - Comunicat de presă (160) - Plângere penală depusă la DNA împotriva mai multor guverne
pentru deturnarea a 2,4 mlrd de EUR prin impunerea unor tarife ilegale la medicamente,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/plangere-penala-depusa-la-dna-impotriva-deturnarii-a-2-4-miliarde-de-eur-de-catre-functionarii-ministerului-sanatatii

16.10.2015 - Plângere penală la DNA (5) - împotriva funcționarilor Ministerului Sănătății responsabili de
săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, care a generat deturnarea a aproximativ 2,4 mlrd de EUR către
furnizorii de medicamente, sumă care reprezintă valoarea pagubei aduse bugetului statului și vătămării
intereselor legitime ale pacienților, prin plata timp de peste șase ani a unor tarife ilegale aplicate
medicamentelor, care în perioada 2010-2015 au fost menținute fără temei legal de către Ministerul

Sănătății, la un nivel exagerat, prin amânarea revizuirii tarifelor în conformitate cu cerințele Ordinului nr.
75/2009, https://www.tody.ro/document/2015-10-16-Senator-Valeriu-Todirascu-Plangere-penala-DNA-impotriva-Guvernului-privind-pretul-medicamentelor
07.10.2015 - Comunicat de presă (157) - Noua Republică a depus la Parlament o Lege împotriva fentării
executării pedepselor privative de libertate împotriva actelor antisociale. O persoană capabilă să elaboreze
invenţii și inovaţii valoroase sau lucrări știinţifice de certă valoare nu poate fi bănuită că nu a fost conștientă
de consecinţele faptelor sale antisociale. Simpla continuare a activităţii sale uzuale de creaţie în penitenciar
nu garantează că atitudinea antisocială a persoanei se va schimba în bine, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-nouarepublica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-impotriva-fentarii-executarii-pedepselor

07.10.2015 - Inițiativa Legislativă (85) - pentru stoparea fentării executării pedepselor privative de
libertate, respectiv a reducerii perioadei de detenție cu 30 de zile, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice
publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, prin abrogarea literei f) din Art. 96 din Legea nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, https://www.tody.ro/document/2015-10-07-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-abrogare-reducere-detentie
28.09.2015 - Întrebare (56) - către ministrul justitiei, cu privire la evitarea tergiversării chemării în judecată
în procesele civile și lipsa posibilității cetățenilor de aplicare a procedurii de contestare a tergiversarii de
către judecători a dosarelor din instanță, după îndeplinirea procedurilor aferente, în condițiile în care
termenul de la care ar putea fi contorizată întârzierea nu este definită în zile, ci doar vag „de îndată”,
https://www.tody.ro/document/2015-09-28-Senator-Valeriu-Todirascu-catre-Ministrul-Justitiei-evitare-tergiversare-procese-civile, (VIDEO) https://youtu.be/_XTBIcqdjKE și răspunsul 1
primit, https://www.tody.ro/document/2015-09-28-Raspuns-la-intrebare-Ministrul-Justitiei-privind-tergiversarea-chemarii-in-judecata-in-procesele-civile și răspunsul 2 primit,
https://www.tody.ro/document/2015-09-28-Raspuns-Ministrul-Justitiei-privind-evitarea-tergiversarii-chemarii-in-judecata-in-procesele-civile

15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (79) - privind modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă pentru a asigura faptul că judecătorii își îndeplinesc la timp obligațiile, iar, în caz contrar, cetățenii pot
recurge cu succes la procedura Contestației privind tergiversarea procesului, https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Senator-ValeriuTodirascu-Initiativa-Legislativa-deblocare-procedura-contestatie-tergiversare-procese

15.09.2015 - Comunicat de presă (152) - Noua Republică a depus la Parlament Legea împotriva
tergiversării de către ANAF a colectării sumelor confiscate de instanţe, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/nouarepublica-a-depus-la-parlament-legea-impotriva-tergiversarii-de-catre-anaf-a-colectarii-sumelor-confiscate-de-instante

15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (78) - privind abrogarea din motive de neconstituționalitate a
alineatului (2) al art. 375 din Legea nr. 95/2006 a Reformei din Sănătate: „Având în vedere natura
profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, medicul nu este
funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia”, care va transpune deciziile CCR și ICCJ privind
imposibilitatea exonerării de la prevederile legilor care vizează funcționarii publici, https://www.tody.ro/document/2015-09-15Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-transpunere-decizii-CCR-si-ICCJ-unii-medici-functionari-publici

14.09.2015 - Inițiativa Legislativă (73) - pentru îmbunătățirea colectării de către ANAF a fondurilor
confiscate în instanță prin completarea Art. 574 al Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală,
https://www.tody.ro/document/2015-09-14-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Colectarea-fondurilor-confiscate-de-instanta

23.06.2015 - Pledoarie în Senat privind stoparea prejudicierii bugetului de stat, cu aproximativ 43 mln EUR,
rezultată din situaţia colectărilor sumelor confiscate de instanţele de judecată, care arată o recuperare
inadmisibil de mică de către ANAF, de doar 5%, din ceea ce trebuia colectat între anul 2010 şi primul
semestru al anului 2014, fapt confirmat de Ministerului Finanțelor prin adresa de aici http://www.tody.ro/document/2014-06-10Raspuns-MF-privind-colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta. În acest sens, am propus extinderea în Codul de Procedură Penală a
procedurii de verificare continuă a stadiului derulării colectării şi valorificării sumelor confiscate de către
instanţele de execuţie, în mod similar cum prevede deja Codul de Procedură Penală informarea obligatorie
a instanţei de executare privind aplicarea hotărârilor instanţelor de judecată în privinţa pedepselor privative
de libertate, pentru tratamentul medical obligatoriu sau pentru internarea obligatorie stabilite de instanţele
de judecată, http://youtu.be/l0RfF1NYkPE
22.06.2015 - Întrebare (52) - către primul-ministru al Guvernului despre soluționarea solicitărilor DNA
pentru buna desfășurare a activității, http://www.tody.ro/document/2015-06-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-prim-ministru-despre-solutionarea-solicitarilor-DNA,
(VIDEO) http://youtu.be/p2tmKX99EZI și răspunsul primit, https://www.tody.ro/document/2015-06-22-Raspuns-la-intrebare-catre-prim-ministru-solutionarea-solicitarilor-DNA-pentrubuna-desfasurare-a-activitatii

22.06.2015 - Scrisoare (68) - către procurorul sef DNA despre solicitările DNA pentru buna desfășurare a
activității, http://www.tody.ro/document/2015-06-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoarea-despre-solicitari-DNA-buna-desfasurare-activitate
13.06.2015 - Comunicat de presă (140) - Plângere penală împotriva reprezentantului Guvernului pentru
dezinformarea și influențarea vădită a Plenul Senatului înaintea votului unei legi privind infracțiunile de
corupție, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/plangere-penala-la-dna-impotriva-guvernului-ponta-care-a-dezinformat-plenul-senatului-inaintea-votului-unei-legi-privind-infrac-iunile-de-corup-ie
13.06.2015 - Plângere penală la DNA (4) - împotriva reprezentantului Guvernului pentru dezinformarea și
influențarea vădită a Plenul Senatului înaintea votului unei legi privind infracțiunile de corupție,
http://www.tody.ro/document/2015-06-13-Senator-Valeriu-Todirascu-Plangere-penala-DNA-reprezentant-Guvernul-dezinformare-Senat

21.05.2015 - Scrisoare (69) - solicitare către Biroul Permanent al Senat privind stenograma dezbaterilor
legii Statutului alesilor locali, http://www.tody.ro/document/2015-05-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-Birou-Permanent-Senat-stenograma-plen-Statut-alesi-locali
21.05.2015 - Comunicat de presă (135) - Guvernul Ponta și majoritatea din Parlament refuză demiterea
aleșilor locali condamnați cu suspendare pentru corupție, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/guvernul-ponta-si-majoritatea-dinparlament-refuza-demiterea-alesilor-locali-condamnati-cu-suspendare-pentru-coruptie

13.05.2015 - Pledoarie în Senat pentru modificarea legii privind Statutul aleşilor locali, care permite celor
condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu să-şi exercite în continuare funcţia publică,
dacă instanţa nu a prevăzut o pedeapsă cu executare, oferind, astfel, aleşilor locali corupţi protecție legală
necesară pentru ca aceştia să-şi continue nestingheriţi inclusiv activitatea infracţională împotriva
cetățenilor, (VIDEO) http://youtu.be/JCvUCTYqCJA
08.05.2015 - Comunicat de presă (131) - Plângere penală la DNA împotriva deturnării de către Guvern a
fondurilor de malpraxis, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/plangere-penala-la-dna-impotriva-deturnarii-de-catre-guvern-a-fondurilor-de-malpraxis
07.05.2015 - Plângere penală la DNA (3) - împotriva persoanelor din cadrul Guvernului, responsabili de
deturnarea despagubirilor de malpraxis, http://www.tody.ro/document/2015-05-07-Senator-Valeriu-Todirascu-Plangere-penala-DNA-functionari-Guvern-abuz-in-serviciu-fonduri-malpraxis
27.03.2015 - Comunicat de presă (118) - Senatul a încălcat Constituția respingând deciziile CCR și ICCJ
de neconstituționalitate a excluderii medicilor de la statutul funcționarilor publici, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/senatul-a-incalcat-constitutia-respingand-deciziile-ccr-si-iccj-de-neconstitutionalitate-a-excluderii-medicilor-de-la-statutul-functionarilor-publici

23.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru abrogarea unui articol neconstituțional din Legea Sănătății, în baza
Deciziei nr. 2/2014 a Curții Constituționale din România „orice profesie liberală, inclusiv cea de medic, nu
poate fi exonerată de la prevederile Codului penal” și a Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 3
decembrie 2014 „medicii încadraţi în unităţile Ministerului Sănătății sunt consideraţi funcţionari publici
conform Codului penal”, (VIDEO) http://youtu.be/3Tb_D5oIrI0
21.03.2015 - Comunicat de presă (114) - Camera Deputaților a refuzat demiterea aleșilor locali condamnați
cu suspendare pentru corupție și abuz în serviciu, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/camera-deputatilor-a-refuzat-demiterea-alesilor-localicondamnati-cu-suspendare-pentru-coruptie-si-abuz-in-serviciu

20.03.2015 - Comunicat de presă (113) - Senatul refuză anularea amenzilor abuzive și iraționale pentru
lipsa, sau expirarea, truselor medicale și a stingătoarelor auto, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-refuza-anulareaamenzilor-abuzive-si-irationale-pentru-lipsa-sau-expirarea-truselor-medicale-si-a-stingatoarelor-auto

18.03.2015 - Pledoarie în Camera Deputaților pentru modificarea legii Statutului aleşilor locali, care permite
celor condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu să-şi exercite în continuare funcţia
publică, dacă instanţa nu a prevăzut o pedeapsă cu executare, oferind, astfel, aleşilor locali corupţi
protecție legală necesară pentru ca aceştia să-şi continue nestingheriţi inclusiv activitatea infracţională
împotriva cetățenilor, (VIDEO) http://youtu.be/TdcU_GSR_zk
09.03.2015 - Comunicat de presă (109) - Senatul respinge scurtarea termenelor inițierii proceselor civile și
facilitează tergiversarea acestora de către judecători, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-scurtarea-termenilor-initieriiproceselor-civile-si-faciliteaza-tergiversarea-acestora-de-catre-judecatori

09.03.2015 - Comunicat de presă (108) - Senatul respinge pedepse complementare pentru corupti,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-aplicarea-de-pedepse-complementare-pentru-corupti

04.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru sporirea pedepselor aplicate corupţilor, fără acordarea
circumstanţelor atenuante sau scutirilor de executare a pedepselor, în cazul actelor de corupţie sau a
infracţiunilor de serviciu, dar și prin introducerea pedepselor complementare, așa cum sunt înlăturarea
pensiilor de serviciu, acordate tocmai pentru a se evita actele de corupţie, urmând ca persoana
condamnată să primească pensia calculată conform principiului contributivităţii, (VIDEO) http://youtu.be/yphIT5gNVTo

04.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru evitarea tergiversării termenelor inițierii proceselor civile de către
judecători, prin stabilirea unui termen limită, de cel mult 20 zile de la data la care au fost îndeplinite
condițiile prevăzute de lege, pentru verificarea de către judecători și comunicarea către pârâți a cererii de
chemare în judecată, salvându-se luni de zile din durata actuală a proceselor civile şi asigurându-se
condițiile în care părțile, dar în special reclamantul, să poată contesta și lua măsuri pentru obligarea
judecătorilor de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin privind celeritatea procesului, dând posibilitatea
recurgerii cu şanse de succes la procedura Contestației privind tergiversarea procesului, (VIDEO)
http://youtu.be/RGq7FwCNTkE

18.12.2014 - Comunicat de presă (90) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat pentru îmbunătățirea
colectării fondurilor confiscate în instanță,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-depusa-la-senat-pentru-imbunatatirea-colectarii-fondurilor-confiscate-in-instanta

17.12.2014 - Inițiativa Legislativă (64) - pentru îmbunătățirea colectării fondurilor confiscate în instanță
prin completarea Art. 574 al Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, http://www.tody.ro/document/2014-12-17Senator-Valeru-Todirascu-Propunere-Legislativa-imbunatatire-colectare-fonduri-confiscate-in-instanta

11.12.2014 - Comunicat de presă (89) - Plângere penală împotriva persoanelor responsabile cu coletarea
sumelor confiscate în instanţa, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/plangere-penala-depusa-la-dna-impotriva-functionarilor-responsabili-de-colectareasumelor-confiscate-in-instanta

11.12.2014 - Plângere penală la DNA (1) - împotriva persoanelor responsabile cu persoanelor responsabile
cu colectarea sumelor confiscate în instanţă în procesele DNA, persoane aparţinând MF şi Ministerului
Justiţiei pentru săvârşirea infracţiunilor de neglijenţă în serviciu și favorizarea făptuitorului, prevăzute şi
pedepsite de articolele 269 și 298 din Codul penal, http://www.tody.ro/document/2014-12-11-Senator-Valeriu-Todirascu-Plangere-penala-responsabili-colectare-sume-confiscate-instanta
01.11.2014 - Scrisoare (52) - către DNA privind Colectarea sumelor confiscate în instanţă infractorilor
trimişi în judecată de DNA, http://www.tody.ro/document/2014-11-01-Scrisoarea-52-catre-DNA-Colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta
01.11.2014 - Comunicat de presă (85) - DNA solicitat să indice cauzele necolectării de către MFP a
sumelor confiscate de instanțe, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/dna-solicitat-sa-indice-cauzele-necolectarii-de-catre-mfp-a-sumelor-confiscate-de-instante
11.10.2014 - Comunicat de presă (83) - Ministerul Finanţelor reclamat administrativ și penal privind
colectarea sumelor confiscate de instanţă în procesele intentate de DNA, http://www.comunicatedepresa.ro//senator-valeriu-todirascu/ministerulfinantelor-reclamat-administrativ-si-penal-privind-colectarea-sumelor-confiscate-de-instanta-in-procesele-intentate-de-dna/?nwl=1318

19.10.2014 - Inițiativa Legislativă (61) - pentru modificarea OUG 195-2002 privind circulatia pe drumurile
publice privind evitarea abuzurilor in problema dotarii autovehicolelor cu truselor medicale și stingătoare de
incendiu, http://www.tody.ro/document/2014-10-20-Propunere-Legislativa-61-privind-trusele-medicale-auto-si-stingatoarele-de-incendiu
10.10.2014 - Scrisoare (50) - Reclamație Administrativă privind Lipsa de răspuns la întrebarea adresată
Ministerului Finanţelor în 29 septembrie 2014 privind „Colectarea la bugetul de stat a sumelor confiscate
în instanţă infractorilor trimişi în judecată de DNA”, http://www.tody.ro/document/2014-10-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Reclamatie-administrativa-MFColectarea-sumelor-confiscate-instanta-2003-2013 și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-MF-privind-colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta
29.09.2014 - Întrebare (40) - către MF despre colectarea la bugetul de stat a sumelor confiscate în instanţă
infractorilor trimişi în judecată de DNA în fiecare an, în perioada 2003-2013, http://www.tody.ro/document/2014-09-29-Senator-ValeriuTodirascu-Intrebare-catre-MF-despre-recuperarea-sumelor-confiscate-2003-2014
confiscate-in-instanta-2003-2014

și răspunsul primit,

http://www.tody.ro/document/2014-09-29-Raspuns-la-Intrebare-catre-MF-despre-sume-

17.09.2014 - Declarație Politică (27) - Guvernul Ponta complice cu infractorii prin necolectarea sumelor
confiscate de instanță celor trimiși în judecată de DNA,
, (VIDEO) http://youtu.be/C560Ly4d4FU
16.09.2014 - Comunicat de presă (78) - Guvernul Ponta complice cu infractorii prin necolectarea sumelor
confiscate de instanță celor trimiși în judecată de DNA, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-ponta-complice-cu-infractorii-prin-necolectareahttp://www.tody.ro/document/2014-09-17-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-Guvernul-Ponta-complice-cu-infractorii-trimisi-in-judecata-de-

DNA

sumelor-confiscate-de-instanta-celor-trimisi-in-judecata-de-dna

10.06.2014 - Întrebarea (29) - către Ministrul Finanțelor privind colectarea sumelor confiscate în instanţă
infractorilor trimişi în judecată de DNA,
, (VIDEO)
http://youtu.be/60P_r5HPE8Q și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-MF-privind-colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta
http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-29-catre-Ministrul-Finantelor-colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta

28.07.2014 - Scrisoare (47) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, privind Statutul
aleşilor locali condamnați definitiv pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, http://www.tody.ro/document/2014-07-28-Senator-ValeriuTodirascu-Scrisoare-catre-UE-privind-statutul-alesilor-locali-condamnati-pentru-coruptie

26.07.2014 - Comunicat de presă (73) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat privind modificarea Statutul
aleşilor locali,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-depusa-la-senat-pentru-stoparea-exercitarii-func-iei-ale-ilor-locali-condamna-i-cu-suspendare-pentru-corup-ie

25.07.2014 - Comunicat de presă (72) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat privind modificarea Codului
de procedură civilă,
24.07.2014 - Inițiativa Legislativă (55) - privind modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, http://www.tody.ro/document/2014-07-24-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-modificarea-Legii-alesilor-locali, evoluția în parlament a proiectului de
lege B424/2014, (WEB): http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18404
24.07.2014 - Inițiativa Legislativă (54) - privind modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind
Codul de procedură civilă, http://www.tody.ro/document/2014-07-24-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-de-modificare-a-Codul-de-procedura-civila, evoluția în
parlament a proiectului de lege B425/2014, (WEB): http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18405
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-depusa-la-senat-pentru-evitarea-tergiversarii-termenilor-ini-ierii-proceselor-civile-de-catre-judecatori

15.07.2014 - Comunicat de presă (68) - Inițiativa Legislativă de aplicare a pedepselor complementare la
condamnările pentru corupție depusă la Senat, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-de-aplicare-a-pedepselorcomplementare-la-condamnarile-pentru-corup-ie-depusa-la-senat, http://www.hotnews.ro/stiri-politic-17678637-propunere-legislativa-aplicare-pedepselor-complementare-condamnarile-pentru-coruptie-depusa-senat.htm?cfnl&newsalert
04.07.2014 - Scrisoare (46) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, Normele UE
privind pedepsele complementare pentru funcționarii publici condamnați definitiv pentru corupție,
http://www.tody.ro/document/2014-07-04-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-UE-normele-UE-privind-pedepsele-complementare-pentru-corupti

30.06.2014 - Inițiativa Legislativă (52) - modificare a Legii Codului penal privind pedepse
complementare corupți, http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-modificare-Cod-Penal-pedepse-complementare-corupti, evoluția în
parlament a proiectului de lege B416/2014, (WEB): http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18394
21.06.2014 - Scrisoare (37) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre
soluționarea conflictelor de interese și incompatibilităților în cadrul organizaţiilor neguvernamentale de drept
public, http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-comisar-UE-Viviane-Reding-incompatibilitati-si-conflicte-de-interese
18.06.2014 - Intervenție în plenul Senatului privind conflictul de interese și incompatibilitatea, ca și criterii
esențiale în numirea funcționarilor publici, dar și instrumente eficiente în lupta cu corupția, generatoare de
risipă și sărăcie, (VIDEO) http://youtu.be/XCGW7ZffMJM
01.05.2014 - Comunicat de presă (51) - Senatul a respins Legea pedepselor complementare pentru
corupți, lista nominală a celor care au respins-o, (WEB)
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-a-respins-legea-pedepselor-complementare-pentru-corup-i

28.04.2014 - Pledoarie, dezbatere și vot în plenul Senatului cu privire la Legea înăspririi pedepselor pentru
corupție la magistrați, avocați, notari, grefieri, aleși locali, parlamentari și funcționari publici corupți, (VIDEO)
http://youtu.be/zKqlocHn3k4

12.12.2013 - Comunicat de presă (25) - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul Penal în vederea înăspririi pedepselor pentru magistrați, avocați, notari,
grefieri, aleși locali, parlamentari și funcționari publici corupți, (WEB) http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/proiect-delege-depus-la-senat-pedepse-suplimentare-pentru-corupti, (WEB) http://www.ziare.com/stiri/coruptie/valeriu-todirascu-cere-pedepse-inasprite-pentru-corupti-si-inchisoare-cu-executare-1272733
10.12.2013 - Inițiativa Legislativă (27) - privind completarea Art.118 al OUG nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, http://www.tody.ro/document/2013-12-11-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-Proiect-de-lege-de-modificare-a-OUG-195-2002
10.12.2013 - Inițiativa Legislativă (18) - privind modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul Penal în vederea înăspririi pedepselor pentru magistrați, avocați, grefieri, aleși locali, parlamentari
și funcționari publici corupți, http://www.tody.ro/document/2013-12-10-Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-legislativa-modificare-Cod-Penal-inasprire-pedepse-functionari-publici-corupti, evoluția în
parlament a proiectului de lege L129/2014, (WEB) http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17881

30.10.2013 - Comunicat de presă (15) - despre respectarea procedurilor și lupta împotriva corupției,
http://www.comunicatedepresa.ro//senator-valeriu-todirascu/respectarea-procedurilor-si-lupta-impotriva-coruptiei/?nwl=1318, http://www.ziare.com/politica/stiri-politice/valeriu-todirascu-pnr-justitia-este-din-ce-ince-mai-protejata-de-actiunea-politicului-1265339

29.10.2013 - Declarație politică (12) - despre respectarea procedurilor și lupta împotriva corupției,
http://www.tody.ro/document/2013-10-29-Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politica-despre-respectarea-procedurilor-si-lupta-impotriva-coruptieii, (VIDEO) http://youtu.be/-FsBZTHApns

Direcția de acțiune: Măsuri anti-furt în domeniul academic - plagiatul
Presa despre acțiunea împotriva plagiatului, prin asimilarea acestuia cu înșelăciunea în Codul penal și
declararea nule de drept a lucrărilor plagiate:
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Initiativa+legislativa+Inchisoare+3+ani+sau+amenda+plagiat
http://revista22.ro/70252603/senatul-propunere-de-pedepsire-a-plagiatului-cu-nchisoare-de-la-6-luni-la-3-ani-sau-amend.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/08/comisia-juridica-propunerea-care-prevede-pedepsirea-plagiatorului-trimisa-plenului-senatului-in-forma-initiatorului-20-22-47
http://www.romaniatv.net/inchisoare-pana-la-3-ani-sau-amenda-pentru-plagiat-si-declararea-lucrarii-nula-de-drept_279030.html
http://www.jurnalistii.ro/plagiatul-va-fi-pedepsit-cu-inchisoarea/
http://www.activenews.ro/stiri-educatie/Inchisoare-pana-la-trei-ani-sau-amenda-pentru-plagiat-si-declararea-lucrarii-nula-de-drept-130889
http://analize-financiare.ro/initiativa-legislativa-inchisoare-pentru-plagiat/
http://www.medierenet.ro/2016/03/08/inchisoare-pana-la-trei-ani-sau-amenda-pentru-plagiat-si-declararea-lucrarii-nula-de-drept-initiativa-legislativa/#.Vt_AMZx9670
http://news.ro/politic-intern/initiativa-legislativa-inchisoare-pana-la-3-ani-sau-amenda-pentru-plagiat-si-declararea-lucrarii-nula-de-drept-1922400508002016031615398950
https://www.presalibera.net/proiect-de-lege-3-ani-de-inchisoare-pentru-plagiat_1853797.html
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=661514&title=inchisoare-pana-la-3-ani-sau-amenda-pentru-plagiat-si-declararea-lucrarii-nula-de-drept
http://stiri.astazi.ro/stire-inchisoare-pana-la-3-ani-sau-amenda-pentru-plagiat-si-declararea-lucrarii-nula-de-drept-256626840.html
http://www.vremeanoua.ro/inchisoare-pana-la-3-ani-sau-amenda-pentru-plagiat-si-declararea-lucrarii-nula-de-drept
http://www.7est.ro/national/parlament/itemlist/tag/Valeriu%20Todirascu.html
http://www.stiripesurse.ro/guvernul-ciolo-protejeaza-plagiatul-ca-guvernul-ponta_985892.html
http://m.ziuanews.ro/revista-presei/noua-republica-guvernul-ciolo-protejeaza-plagiatul-ca-guvernul-ponta-418632
http://pressone.ro/a-treia-tentativa-de-a-pedepsi-plagiatul-cu-inchisoare/
http://www.realitatea.net/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-asimilarii-plagiatului-cu-inselaciunea_1788531.html
http://adevarul.ro/news/politica/proiect-modificare-codului-penal-cei-plagiaza-risca-inchisoare-1_55f2e2adf5eaafab2c7f5794/
http://timpolis.ro/plagiatul-ar-putea-fi-asimilat-cu-inselaciunea/
http://epochtimes-romania.com/news/plagiatorii-ar-putea-ajunge-la-inchisoare---238071
http://ziuanews.ro/revista-presei/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-asimilarii-plagiatului-cu-inselaciunea-295761
http://www.ultima-ora.ro/2015/09/12/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-asimilarii-plagiatului-cu-inselaciunea/
http://ziarulexclusiv.ro/2015/09/12/plagiatul-ar-putea-fi-asimilat-cu-inselaciunea-si-pedepsit-ca-atare/
http://jurnalulbucurestiului.ro/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-asimilarii-plagiatului-cu-inselaciunea/
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/noua-republica/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-asimilarii-plagiatului-cu-inselaciunea-564172.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/plagiatorii-la-inchisoare-propunerea-unui-senator--106141.html
http://psnews.ro/partidul-cu-un-parlamentar-loveste-in-ponta-si-oprea-propunerea-privind-plagiatul-90018/
http://gazetarul.ro/proiect-de-modificare-a-codului-penal-cei-care-plagiaza-risca-inchisoare/
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/cum-l-au-scapat-senatorii-pesedistii-pe-ponta-de-intalnirea-cu-procurorii-369870
http://www.revista22.ro/senatorii-resping-introducerea-plagiatului-ca-infractiune-in-codul-penal-cum-argumenteaza-executivul-decizia-53839.html
http://www.gandul.info/politica/plagiatul-lui-victor-ponta-subiect-de-discutie-in-senat-alesii-au-respins-introducerea-plagiatului-ca-infractiune-in-codul-penal-13930748
http://epochtimes.ro/news/cum-au-dat-cu-piciorul-senatorii-la-ocazia-de-a-pedepsi-plagiatul-cu-inchisoarea---231090
http://www.buzznews.ro/143717-liber-la-furtul-intelectual-senatorii-romaniei-au-respins-introducerea-plagiatului-ca-infractiune-in-codul-penal/
http://www.buciumul.ro/2015/03/05/cum-au-dat-senatorii-cu-piciorul-la-ocazia-de-a-pedepsi-plagiatul-cu-inchisoarea/
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/senatul-respinge-asimilarea-plagiatului-cu-inselaciunea-codul-penal-prietenii-stiu-de-ce/
http://www.informatia-zilei.ro/mm/politic/senatorii-au-respins-introducerea-plagiatului-ca-infractiune-in-codul-penal
http://www.testatinromania.ro/senatul-respinge-asimilarea-plagiatului-cu-inselaciunea-in-codul-penal/
http://www.promptmedia.ro/2014/07/bucuresti-senatorul-valeriu-todirascu-a-pus-gand-rau-plagiatorilor-trei-ani-de-puscarie/
http://www.eurovalcea.ro/index.php/comunicate/item/4096-senatorul-valeriu-todirascu-solicita-demisia-guvernului-ponta
http://www.promptmedia.ro/2015/01/bucuresti-senatorul-todirascu-cere-demisia-guvernului-si-contestarea-oug-privind-plagiatul-la-ccr/
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-prin-oug-renuntarii-la-plagiat-ponta-a-actionat-in-interes-personal-sa-demisioneze---228309
http://www.ultima-ora.ro/2015/01/06/valeriu-todirascu-plagiatul-este-daunator-pentru-autorul-lucrarii/
http://timpolis.ro/opt-parlamentari-de-timis-fac-si-ei-zid-pentru-protejarea-plagiatului/
http://www.monitorulcj.ro/social/38441-o-lege-care-sa-pedepseasca-plagiatul-ar-putea-fi-adoptata-curand#sthash.ufswMiCH.gbpl
http://ziaruloval.ro/plagiatul-se-va-pedepsi-cu-inchisoarea/
http://edu-news.ro/plagiatul-te-ar-putea-trimite-la-inchisoare/
http://e-juridic.manager.ro/articole/propunere-legislativa-privind-modificarea-legii-nr-2862009-privind-codul-penal-plagiatul-se-va-pedepsi-cu-inchisoarea-16629.html
http://www.infolegal.ro/proiect-de-lege-pentru-pedepsirea-plagiatului/2014/07/17/#.U9DDdrcY0CY.facebook
http://www.curentul.info/2013/index.php/2013062187970/Social/Plagiatorii-ar-putea-fi-trimisi-la-inchisoare.html

11.09.2015 - Comunicat de presă (152) - Noua Republică a depus la Parlament Legea asimilării în Codul
penal a plagiatului cu înșelăciunea,
http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-asimilarii-plagiatului-cu-inselaciunea

10.09.2015 - Inițiativa Legislativă (72) - pentru completarea Legii nr. 286/2009 Codului penal privind
asimilărea plagiatului cu înșelăciunea, https://www.tody.ro/document/2015-09-08-Senator-Valeriu-Todirascu-initiativa-legislativa-Asimilarea-in-Codul-penal-a-plagiatului-cu-inseleciunea
05.03.2015 - Comunicat de presă (105) - Senatul respinge asimilarea plagiatului cu înșelăciunea în Codul
penal, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-asimilarea-plagiatului-cu-inselaciunea-in-codul-penal
04.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru sancționarea plagiatului, asimilându-l în Codul penal cu
înşelăciunea, dacă utilizarea acestuia a avut un rol determinant în acordarea unei diplome sau titlu, pentru
a fi pedepsit astfel nu doar furtul intelectual, cum este acum și doar dacă autorul lucrării reclama așa ceva,
ci pentru a putea pedepsi și restul efectelor produse de plagiat, care generează un conflict major în
societate, pentru că prin recurgerea la înșelăciune: plagiatorul obține nemeritat diplome și titlurilor, pe baza
unor lucrări neoriginale de diplomă, licenţă și doctorat, și tot prin înșelăciune, plagiatorul ocupă funcții și
beneficiază de diverse avantaje materiale participând, alături de alți concurenți cinstiți în diverse concursuri
și competiții, perturbând orice competiție onestă, (VIDEO) http://youtu.be/kFJwAZaHJAY
06.01.2015 - Comunicat de presă (94) - Comisia Europeană a confirmat: plagiatul este dăunător pentru
autorul lucrării și pentru instituțiile care conferă plagiatorului avantajul nemeritat, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/comisia-europeana-a-confirmat-plagiatul-este-daunator-pentru-autorul-lucrarii-i-pentru-institu-iile-care-confera-plagiatorului-avantajul-nemeritat

04.01.2015 - Scrisoare (55) - către Preşedintele României Klaus Iohannis, vă solicit să cereţi demisia
Guvernului Ponta şi formarea unui alt guvern care să servească interesul cetăţenilor şi nu al politicienilor,
http://www.tody.ro/document/2015-01-04-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-adresata-Presedintelui-Romaniei-pentru-a-cere-demisia-Guvenului-Ponta

04.01.2015 - Scrisoare (54) - către Avocatul Poporului, vă solicit să sesizaţi Curtea Constituţională a
României privind neconstituţionalitatea OUG nr. 94/2014,
http://www.tody.ro/document/2015-01-04-Senator-Valeriu-Todirascu-sesizare-adresata-Avocatul-Poporului-privind-OUG94-2014

04.01.2015 - Comunicat de presă (93) - Solicit Presedintelui României să ceară demisia Guvernului Ponta
iar Avocatului Poporului să sesizeze la CCR neconstituționalitatea OUG nr. 94 privind plagiatul,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/solicit-presedintelui-romaniei-sa-ceara-demisia-guvernului-ponta-iar-avocatului-poporului-sa-sesizeze-neconctitutionalitatea-oug-94-privind-plagiatul

16.07.2014 - Comunicat de presă (69) - Inițiativa Legislativă de pedepsire a plagiatului depusă la Senat,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-de-pedepsire-a-plagiatului-depusa-la-senat

08.07.2014 - Articol Contributors.ro (2) - Cele două valențe ale plagiatului,

http://www.contributors.ro/administratie/educatie/cele-doua-

valen%C8%9Be-ale-plagiatului/

30.06.2014 - Inițiativa Legislativă (51) - pentru completarea Legii nr. 286/2009 Codului penal privind
plagiatul, http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-completarea-Legii-Codul-Penal-plagiat, evoluția în parlament a
proiectului de lege B419/2014, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18412
19.06.2014 - Scrisoare (32) - către Viviane Reding, Vicepreședinte al Comisiei Europene, despre
asimilarea plagiatului cu înșelăciune, http://www.tody.ro/document/2014-06-19-Senator-valeriu-Todirascu-Scrisoare-comisarului-Viviane-Reding-asimilarea-plagiatului-cu-inselaciunea și
răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-06-19-Raspunsul-comisarului-UE-Viviane-Reding-despre-asimilarea-plagiatului-cu-inselaciunea
04.06.2014 - Comunicat de presă (60) - Camera Deputaților și Guvernul Ponta resping asimilarea
plagiatului cu înșelăciunea în Codului Penal,
03.06.2014 - Pledoarie în plenul Camerei Deputaților a inițiativei legislative de asimilare a plagiatului cu
înșelăciunea în Codul Penal, (VIDEO) http://youtu.be/E71h_cXfuFw
16.12.2013 - Pledoarie și dezbateri în plenul Senatului a inițiativei legislative de asimilare a plagiatului cu
înșelăciunea în Codul Penal, (VIDEO) http://youtu.be/u_lkXE9ldx4
23.09.2013 - Întrebarea (10) - către Ministrul Culturii privind modalitatea de constatare a plagiatului,
http://www.tody.ro/document/2013-09-23-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-Ministrul-Culturii-despre-ORDA și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2013-10-04-Raspunshttp://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/camera-deputatilor-si-guvernul-ponta-resping-asimilarea-plagiatului-cu-inselaciunea-in-codului-penal

Ministrul-Culturii-despre-Oficiul-Roman-pt-Drepturile-de-Autor

24.06.2013 - Comunicat de presă (2) - privind cele doua valențe ale plagiatului, http://www.comunicatedepresă.ro/senator-valeriu-todirascu/celedoua-valente-ale-plagiatului-si-solutia-politica-a-noii-republici-valeriu-todirascu//

, http://www.ziare.com/stiri/spitale/p-cele-doua-valente-ale-plagiatului-si-solutia-politica-a-noii-republici-1243116

10.06.2013 - Întrebarea (4) - către Ministrul Culturii privind Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
http://www.tody.ro/document/2013-06-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-4-Catre-Ministrul-Culturii-intrebari-despre-ORDA, (VIDEO) http://youtu.be/gCY649MtyRw, și răspunsul
primit, http://www.tody.ro/document/2013-06-18-Raspuns-Ministrul-Culturii-intrebari-despre-ORDA

22.07.2013 - Inițiativa Legislativă (13) - privind asimilarea plagiatului cu înșelăciunea în Codul Penal,
http://www.tody.ro/document/2013-07-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-legislativa-13-completare-Cod-Penal-plagiatul-asimilat-inseleciunii,
evoluția în parlament a
proiectului de lege, (WEB): L602/2013
18.06.2013 - Inițiativa Legislativă (9) - privind asimilarea plagiatului cu înșelăciunea în Codul Penal,
http://www.tody.ro/document/2013-06-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-legislativa-6-completare-Cod-Penal-plagiatul-asimilat-inseleciunii, evoluția în parlament a proiectului
de lege (WEB) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17453&cam=1

Reforma Sănătății
Direcția de acțiune: Măsuri privind restituirea CNAS către asigurații din sănătate
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu pentru reformarea Sănătății prin restituirea CNAS
către asigurați:
http://www.amosnews.ro/noua-republica-depus-la-parlament-o-lege-restituirii-cnas-catre-asigurati-2015-10-30
http://jurnalulbucurestiului.ro/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-a-restituirii-cnas-catre-asigurati/

09.04.2016 - Comunicat de presă (202) - Guvernul Cioloș și majoritatea USL de la Senat au respins
reformarea Sănătății prin decăpușarea de politicieni a conducerii CNAS și restituirea ei către asigurați,
https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/980314715387622

05.04.2016 - Pledoarie în Senat pentru reformarea Sănătății prin decăpușarea de politicieni a conducerii
CNAS și restituirea ei către asigurați. Ministerul Finanțelor a confirmat că Guvernul României contribuie la
bugetul CNAS doar cu 3% din fonduri, restul de 97% reprezentând contribuțiile angajatorilor și asiguraţilor,
și cu toate acestea, 80% din dreptul de vot în Consiliul de Administrație al CNAS îl dețin persoanele numite
acolo politic. Din aceste motive, cele peste 5 miliarde de EUR cheltuite anual în Sănătate, respectiv de 5 ori
mai mult în ultimii 12 ani, nu ajung către pacienți sau medici, ci sunt căpușate la ordinul celor numiți politic
în conducerea CNAS, https://youtu.be/wMX9-MKAfsM
13.04.2016 - Inițiativa Legislativă (103) - pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b209&an_cls=2016
07.03.0216 - Întrebare (66) - Reclamație administrativă către MS despre lipsă răspuns la intrebarea
despre risipa şi furtul din banii asiguraţilor CNAS în procesul de decontare a serviciilor medicale către
furnizorii de servicii de sănătate, http://www.tody.ro/document/2016-03-07-Senator-Valeriu-Todirascu-Reclamatie-MS-plati-pentru-TC-RMN și (VIDEO)
https://youtu.be/psx5C1xbzbU

30.10.2015 - Comunicat de presă (164) - Noua Republică a depus la Parlament o Lege a restituirii CNAS
către asigurați, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-a-restituirii-cnas-catre-asigurati
29.10.2015 - Inițiativa Legislativă (87) - privind restituirea CNAS către asigurații din sănătate,
introducerea independenţei reale față de stat, controlul legitim, real și colectiv al contribuitorilor asupra
conducerii prin oferirea către asiguraţi a dreptului de vot în Consiliul de Administrație la CNAS la nivelul
contribuției asiguraților de 80% la Fondul de Sănătate, pentru a putea determina modul în care banii lor
sunt administraţi, prin depolitizare, eliminarea conflictelor de interese și a incompatibilităților, negocierea
corectă a contractelor între reprezentanții asiguraților și furnizorii de servicii și nu între stat și stat cum
este acum, https://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-2015-10-29-Initiativa-Legislativa-restituire-CNAS-catre-asigurati
18.11.2014 - Comunicat de presă (87) - CNAS nu-și îndeplinește obligațiile legale de administrare a
banilor asiguraților, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cnas-nu-si-indeplineste-obligatiile-legale-de-administrare-a-banilor-asiguratilor
18.11.2014 - Interpelare (29) - CNAS și neîndeplinirea obligaţiilor de administrare a banilor asiguraților,
http://www.tody.ro/document/2014-11-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-CNAS-si-neindeplinirea-obligatiilor-administrare-FNUASS, (VIDEO) http://youtu.be/GAU28LAw2lw și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-11-18-Raspuns-la-Interpelare-privind-CNAS-si-neindeplinirea-obligatiilor-de-administrare-a-banilor-asiguratilor

05.02.2015 - Întrebare (42) - către CNAS cu privire la decontarea serviciilor imagistice high-tech, TC şi
RMN, http://www.tody.ro/document/2015-02-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-CNAS-investigatii-imagistice, (VIDEO) http://youtu.be/66Jwp42bCv8 și răspunsul
primit http://www.senat.ro/PDFIntrebari%5CR%20la%205%2002%20Todirascu%20V%202570%20b.pdf
10.09.2014 - Comunicat de presă (77) - Senatul și Guvernul Ponta au respins legea restituirii CNAS către
asigurați și păstrează modelul comunist al organizării sănătății, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-si-guvernul-ponta-au-respins-legearestituirii-cnas-catre-asigurati-si-pastreaza-modelul-comunist-al-organizarii-sanatatii

09.09.2014 - Pledoarie, dezbatere și vot cu privire la propunerea legislativă pe care am depus-o la Senat
de restituire a CNAS către asigurații din sănătate, (VIDEO) http://youtu.be/0fFtTerAx9A
01.09.2014 - Întrebare (35) - către CNAS privind situaţia încasărilor, restanțelor, datornicilor și
executaților siliți la Fondul de sănătate (FNUASS) administrat de CNAS,
, (VIDEO) http://youtu.be/2eGvbqxmzEA, și răspunsul primit

http://www.tody.ro/document/2014-09-01-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-CNAS-privind-

situatia-incasarilor-la-FNUASS

http://www.tody.ro/document/2014-09-01-Raspuns-la-intrebare-35-catre-CNAS-privind-incasarile-la-FNUASS

21.06.2014 - Scrisoare (35) - către Tonio Borg, comisarul Comisiei Europene pentru sănătate, despre
CNAS,
, și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Senator-Valeriu-Todirascu-catre-comisarul-UE-sanatate-Tonio-Borg-despre-CNAS

http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Raspuns-la-Scrisoare-catre-UE-despre-CNAS

19.02.2014 - Comunicat de presă (36) - Proiect de lege depus la Senat de restituire a CNAS către
asigurații din sănătate, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/proiect-de-lege-depus-la-senat-care-propune-restituirea-cnas-catre-asigura-ii-din-sanatate
18.02.2014 - Declarație politică (18) - privind alegerile reprezentanților asiguraților în conducerea CNAS și
inițiativa legislativă depusă la senat,
, (VIDEO)
http://www.tody.ro/document/2014-02-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratia-Politica-MS-confisca-dreptul-asiguratilor-de-a-si-gestiona-banii

http://youtu.be/rHQie7MxIpA

18.02.2014 - Inițiativa Legislativă (30) - modificarea si completarea Legea 95/2006, modificare Titlul VIII,
Cap.6, privind organizarea CNAS, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18036

10.02.2014 - Întrebarea (17) - privind alegerile reprezentanților asiguraților în conducerea CNAS,
, (VIDEO) http://youtu.be/grLuHyP7m2g și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-02-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MS-privind-alegerile-reprezentantilor-asiguratilor-in-conducerea-CNAS

http://www.tody.ro/document/2014-02-10-Raspuns-la-Intrebare-17-privind-alegerile-reprezentantilor-asiguratilor-in-conducerea-CNAS

10.02.2014 - Comunicat de presă (32) - Asigurările de sănătate destinate satisfacerii intereselor
Ministerului Sănătății, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/asigurarile-de-sanatate-destinate-satisfacerii-intereselor-ministerului-sanatatii

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin crearea Autorității Naționale de Management în
Sănătate (ANMS)
Presa despre demersul senatorului Todirașcu privind primele trei priorități din Sănătate:
http://jurnalulbucurestiului.ro/senator-valeriu-todirascu-cine-si-ce-nu-face-in-sanatate/
http://www.actualitati.net/local-constanta/valeriu-todirascu-cine-face-sanatate-2911593
http://epochtimes-romania.com/news/cine-si-ce-nu-face-in-sanatate-o-poveste-cu-iz-penal---245092
http://m.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/valeriu-todirascu-cine-si-ce-nu-face-in-sanatate-586624.html#.VumYB0V7qnM
http://www.ultima-ora.ro/2016/03/17/senator-valeriu-todirascu-cine-si-ce-nu-face-in-sanatate/
http://psnews.ro/valeriu-todirascu-dezvaluie-unde-se-duc-banii-pentru-sanatate-eu-am-un-alt-punct-de-vedere-118515/
http://ziuanews.ro/revista-presei/valeriu-todira-cu-dezvaluie-unde-se-duc-banii-pentru-sanatate-eu-am-un-alt-punct-de-vedere-420753
http://www.romedic.ro/valeriu-todirascu-multe-domenii-din-sanatate-sunt-suprafinantate-bani-sunt-dar-se-cheltuie-prost-0N56388

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu pentru stoparea hemoragiei a peste 1 miliard de EUR
anual din Sănătate:
http://www.ziarpiatraneamt.ro/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-pentru-stoparea-hemoragiei-a-peste-1-miliard-de-eur-anual-din-sanatate
http://www.amosnews.ro/noua-republica-propune-infiintarea-agentiei-nationale-de-management-sanatate-2015-11-01

Presa despre propunerea senatorului Todirașcu de înființare a Agenției Naționale de Management
în Sănătate împotriva genocidului din Sănătate marca PSD-Ponta-Bănicioiu,
http://ziuanews.ro/politica/genocidul-din-sanatate-marca-psd-ponta-banicioiu-unde-anual-mor-60-000-de-romani-se-risipesc-peste-1-mlrd-de-eur-iar-salariile-sunt-de-mizerie-237966
http://www.ultima-ora.ro/2015/06/17/valeriu-todirascu-sanatatea-se-afla-in-plina-criza-iar-coalitia-psd-de-la-guvernare-blocheaza-reformarea-ei/
http://timpolis.ro/un-miliard-de-euro-deturnati-anual-din-sanatate/
http://muntenia-news.ro/national/senatorul-todirascu-guvernul-deturneaza-peste-1-mlrd-de-eur-din-banii-asiguratilor/
http://www.sigheteanul.ro/07/11/2013/guvernul-deturneaza-peste-un-miliard-de-euro-din-banii-asiguratilor/
http://www.ziuanews.ro/politica/tradare-sau-genicod-deputa-ii-resping-reformarea-sanata-ii-unde-anual-mor-60-000-de-romani-175418
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/08/15/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-18-18-55

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu împotriva corupției, politizării și risipei din Sănătate:
http://epochtimes.ro/news/todirascu-denunta-oug-ul-lui-ponta-care-va-aprofunda-coruptia-politizarea-si-risipa-din-sanatate---232374
http://www.testatinromania.ro/senatul-aproba-ordonanta-guvernului-ponta-care-va-aprofunda-coruptia/
http://jurnalulbucurestiului.ro/senatul-aproba-ordonanta-guvernului-ponta-care-va-aprofunda-coruptia-politizarea-si-risipa-din-sanatate/

16.03.2016 - Declarație Politica (39) - Cine și ce nu face în Sănătate? Cauza principală a
managementului dezastruos în Sănătate este politizarea și căpusarea în interesul partidelor aflate la
putere. În prezent, numai o treime din fonduri ajung efectiv la pacienți. O treime din fondurile
contrbibabililor la asigurarea obligatorie de sănătate este reținută de stat, prin impozite pe salarii și cota
mare de TVA plătită pentru achizițiile din sănătate (exceptând medicamentele, care beneficiază de o cotă
redusă). O altă treime este deturmată de decidenții din sănătate spre clientela de partid sau este, pur și
simplu, risipită prin management incompetent. Dacă risipirea și deturnarea acestor bani ar fi oprită, fondul
de sănătăte care ar ajunge la pacienți s-ar dubla, practic, fără o contribuție suplimentară a cetățenilor,
http://www.tody.ro/document/2016-03-16-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-Cine-si-ce-nu-face-in-Sanatate și (VIDEO) https://youtu.be/O1_ocufk4Ss
15.03.0216 - Pledoarie - iată ce i-am spus ministrului sănătății, prezent în plenul Senatului, despre uriașa
risipă și deturnările de fonduri din sănătate și despre lucrurile care nu se fac, dar ar trebui făcute urgent,
https://youtu.be/8opLVGF0edU

31.10.2015 - Comunicat de presă (166) - Noua Republică a depus la Parlament o Lege pentru stoparea
hemoragiei a peste 1 miliard de EUR anual din Sănătate, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-olege-pentru-stoparea-hemoragiei-a-peste-1-miliard-de-eur-anual-din-sanatate

31.10.2015 - Inițiativa Legislativă (88) - se propune înființarea Agenției Naționale de Management în
Sănătate (ANMS), o instituție în subordinea Parlamentului și conformă cu cerințele MCV privind
depolitizarea instituțiilor statului, pe modelul ANI, auditată extern, conformă cu practica europeană privind
recomandările OMS și NICE Inernational de implementare a cost-eficienței în domeniul dispozitivelor
medicale, prin a cărei activitate se vor disponibiliza peste 1 mlrd EUR anual din fondurile alocate
sănătății, stopându-se actualele deturnări, costuri uriașe, risipa și ineficiența din domeniul sanitar,
https://www.tody.ro/document/2015-10-30-Senator-Valeriu-Todirascu-initiativa-Legislativa-infiintarea-Agentiei-Nationale-de-Management-in-Sanatate

28.07.2015 - Scrisoare (69) - Contencios lipsă răspuns la Reclamație Administrativă privind întrebările
adresate MS privind implementarea concluziilor Raportului NICE International din anul 2012,
http://www.tody.ro/document/2015-07-28-Senator-Valeriu-Todirascu-plangere-Tribunal-lipsa-raspuns-reclamatie-administrativa

29.06.2015 - Întrebare (54) - Reclamație Administrativă privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
MS privind implementarea concluziilor Raportului NICE International din anul 2012, http://www.tody.ro/document/2015-06-29Senator-Valeriu-Todirascu-reclamatie-administrativa-MS-lipsa-raspuns-Raport-NICE și răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-06-29-Raspuns-la-Intrebare-MS-reclamatieadministrativa-lipsa-raspuns-Raport-NICE

16.06.2015 - Comunicat de presă (141) - Genocidul din Sănătate marca PSD-Ponta-Bănicioiu, unde anual
mor 60.000 de români, se risipesc peste 1 mlrd de EUR, iar salariile sunt de mizerie, http://www.comunicatedepresa.ro/senatorvaleriu-todirascu/genocidul-din-sanatate-marca-psd-ponta-banicioiu-unde-anual-mor-60-000-de-romani-se-risipesc-peste-1-mlrd-de-eur-iar-salariile-sunt-de-mizerie

15.06.2015 - Întrebare (51) - revenire către Ministerul Sănătății cu întrebări privind implementarea
concluziilor Raportului NICE International din anul 2012 referitoare la implementarea evaluării tehnologiilor
medicale (Health Technology Assessment - HTA) și cheltuirea banilor Sănătății pe baza criteriilor de costeficiență a dispozitivelor medicale și a medicamentelor, http://www.tody.ro/document/2015-06-15-Senator-Valeriu-Todirascu-revenire-catre-MS-despreraportul-NICE-2012, (VIDEO) http://youtu.be/z_fYjpJpxXQ și răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-06-15-Raspuns-la-intrebare-revenire-catre-MS-despre-raportulNICE-2012

11.06.2015 - Comunicat de presă (139) - Continuă deturnarea socialistă a Sănătății: PSD a votat la Senat
Legea Bănicioiu-MEBO a subînchirierii spitalelor către unii dintre salariați, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/continua-deturnarea-socialista-a-sanatatii-psd-a-votat-la-senat-legea-banicioiu-mebo-a-subinchirierii-spitalelor-catre-unii-dintre-salariati

10.06.2015 - Pledoarie în Senat împotriva mimării atenției acordate bolilor, prin declararea zilei de 1
octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân, așa cum s-a propus prin această inițiativă legislativă
http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18799 , (VIDEO) http://youtu.be/LeVoqvf5xmQ
10.06.2015 - Pledoarie în Senat pentru reformarea profundă a Sănătății, care să permită stoparea
hemarogiei a peste 1 mlrd EUR anual, cu care să se poată crește salariile și numărul serviciilor medicale
de calitate oferite pacienților, prin înfiinţarea Agenției Naționale de Management în Sănătate, care să
implementeze evaluarea tehnologiilor medicale (Health Technology Assessment - HTA), conform
recomandărilor OMS și NICE INTERNATIONAL, justificând alocarea și cheltuirea banilor Sănătății prin

criterii de cost-eficiență, în baza standardelor de calitate, de cost și de procedură, implementate de o
instituție construită pe un model de integritate, conform recomandărilor UE prin monitorizările MCV,
asigurând depolitizarea Sănătății, profesionalizarea deciziilor și cheltuirea eficientă a banilor, (VIDEO)
http://youtu.be/YMAB19jT4Fs

09.06.2015 - Pledoarie în Senat împotriva legiferării risipei și deturnărilor din sistemul public de sănătate,
prin propunerea legislativă cu privire la prestarea de servicii şi acte medicale la cererea pacientului, în
spitalele publice, detalii aici: http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18811, această lege mimând
reforma, iar în loc sa creeze o competiție ea o obstructionează prin faptul că amestecă piața publică și
piața privată. Astfel, se deturnează ilegitim: baza materială a spitalelor (1), spațiile (2) și, cel mai important,
cererea de servicii medicale (3), adică vadul de pacienți, care reprezintă cele mai importante resurse
economice, inclusiv ale spitalelor publice. (VIDEO) http://youtu.be/afE13IGxrVo
08.06.2015 - Întrebare (50) - către Ministerul Sănătății despre tratamentul hepatitei C cu noile
medicamente, http://www.tody.ro/document/2015-06-08-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-MS-tratamentul-hepatitei-C-cu-noile-medicamente, (VIDEO) http://youtu.be/05F6OoMziOI și
răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-06-08-Raspuns-la-Intrebare-catre-MS-despre-tratamentul-hepatitei-C-cu-noile-medicamente
05.05.2015 - Scrisoare (67) - Reclamație Administrativă - privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
MS privind implementarea concluziilor Raportului NICE International din anul 2012, http://www.tody.ro/document/2015-05-04Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-MS-reclamatie-lipsa-raspuns-Raport-NICE

10.04.2015 - Comunicat de presă (121) - Senatul aprobă Ordonanța Guvernului Ponta care va aprofunda
corupția, politizarea și risipa din Sănătate, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-aproba-ordonanta-guvernului-ponta-care-va-aprofundacoruptia-politizarea-si-risipa-din-sanatate

23.03.2015 - Pledoarie împotriva aprobării de către Senat a Ordonanței Guvernului Ponta, OUG
nr.11/2015, de aprofundare a corupției și politizării din Sănătate, (VIDEO) http://youtu.be/t_Erpc8RLU0,
http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=18757

21.03.2015 - Comunicat de presă (115) - Trădare sau genicod? Deputații resping reformarea Sănătății
unde anual se deturnează 1 miliard de EUR, mor 60.000 de români, iar salariile sunt de mizerie,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/tradare-sau-genicod-deputatii-resping-reformarea-sanatatii-unde-anual-se-deturneaza-1mlrd-de-eur-mor-60-000-de-romani-iar-salariile-sunt-de-mizerie

18.03.2015 - Pledoarie în Camera Deputaților pentru reformarea profundă a Sănătății, care să permită
stoparea hemarogiei a peste 1 mlrd EUR anual, cu care să se poată crește salariile și numărul serviciilor
medicale de calitate oferite pacienților, prin înfiinţarea Agenției Naționale de Management în Sănătate, care
să implementeze evaluarea tehnologiilor medicale (Health Technology Assessment - HTA), conform
recomandărilor OMS și NICE INTERNATIONAL, justificând alocarea și cheltuirea banilor Sănătății prin
criterii de cost-eficiență, în baza standardelor de calitate, de cost și de procedură, implementate de o
instituție construită pe un model de integritate, conform recomandărilor UE prin monitorizările MCV,
asigurând depolitizarea Sănătății, profesionalizarea deciziilor și cheltuirea eficientă a banilor, (VIDEO)
http://youtu.be/DxtHPgKLwc4

16.03.2015 - Scrisoare (62) - către D-l Vasile Cepoi, președinte CoNAS, privind înființarea Autorității
Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, http://www.tody.ro/document/2015-03-16-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-raspuns-catre-Vasile-Cepoi-presedinte-CoNAS
25.02.2015 - Întrebare (45) - către Ministerul Sănătății privind implementarea concluziilor raportului NICE
International din ianuarie 2012, http://www.tody.ro/document/2015-02-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MS-despre-raportul-NICE-2012, (VIDEO)
http://youtu.be/AypQOzAqD1E și răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-02-26-Raspuns-la-intrebarea-catre-MS-despre-raportul-NICE-2012
09.12.2014 - Declarație politică (29) - Reîncadrarea medicilor la statutul de funcționar public,
http://www.tody.ro/document/2014-12-09-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-Reincadrarea-medicilor-la-statutul-de-functionar-public, (VIDEO) http://youtu.be/1fazyBOxI3g
08.12.2014 - Întrebare (41) - către Ministerul Sănătății despre rezultatele funcționări Unităţii de Evaluare a
Tehnologiilor Medicale, http://www.tody.ro/document/2014-12-08-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-rezultatele-functionarii-Unitatii-de-Evaluare-a-Tehnologiilor și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-12-08-Raspuns-la-Intrebare-despre-rezultatele-functionarii-Unitatii-de-Evaluare-a-Tehnologiilor-Medicale

04.12.2014 - Comunicat de presă (88) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat pentru abrogarea exceptării
medicilor din cadrul funcționarilor publici,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-depusa-la-senat-pentru-reincadrarea-medicilor-la-statutul-de-functionar-public

04.12.2014 - Inițiativa Legislativă (63) - abrogarea alineatului (2) al art. 375 al Legii nr. 95/2006 privind
exceptarea medicilor din cadrul funcționarilor publici,
http://www.tody.ro/document/2014-12-04-Propunere-Legislativa-abrogarea-exceptarii-medicilor-din-cadrul-functionarilor-publici

02.09.2014 - Declarație politică (26) - Iată cum pot cetățenii realiza creșterea salariilor medicilor și calității
îngrijirii pacienților, din cei peste 1 mlrd EUR deturnați anual din Sănătate, prin semnarea acestei petiției
care cere primului-ministru și președințiilor Senatului și Camerei Deputaților sprijinirea în
Parlamentul României a legii înființării Agenției Naționale de Management în Sănătate - ANMS,
http://www.petitieonline.net/petitie/23592151

http://www.tody.ro/document/2014-09-02-Senator-Valeriu-Todirascu-

Declaratie-Politica-Cum-pot-creste-salariile-medicilor-si-calitatea-ingrijirii-pacientilor

, (VIDEO) http://youtu.be/e-3--zR4xz0

02.09.2014 - Pledoarie în plenul Senatului cu privire la lipsa justificării existenței rețelei de spitale și
policlinici ale ministerului transporturilor și posibilitatea păstrării doar a cabinetelor de expertiză de
specialitate, (VIDEO) http://youtu.be/_DejGEF6is
02.02.2014 - Comunicat de presă (76) - Scrisoare deschisă către primul-ministru Ponta cu solicitarea
creșterii salariilor medicilor și a calității îngrijirii pacienților, prin sprijinirea Proiectului Legislativ de înființare
a Agenției Naționale de Management în Sănătate (ANMS), a cărei activitate va disponibiliza treptat peste 1
mlrd EUR anual din fondurile alocate sănătății, stopându-se actualele deturnări, costuri uriașe, risipa și
ineficiența din domeniul sanitar, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/domnule-prim-ministru-ponta-stopati-deturnarea-a-1-mlrd-eur-anual-din-sanatate-sicresteti-astfel-salariile-si-calitatea-ingrijirii-pacientilor

01.09.2014 - Interpelare (28) - Scrisoare deschisă către primul-ministru Ponta cu solicitarea stopării
deturnării a peste 1 mlrd EUR anual din banii Sănătății, prin sprijinirea în parlament a Proiectului
Legislativ de înființare a Agenției Naționale de Management în Sănătate (ANMS), măsură ce va permite
stoparea actualelor deturnări și creșterea salariilor medicilor și calității îngrijirii pacienților, http://www.tody.ro/document/2014-0901-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-deschisa-prim-ministru-cresterea-salariilor-si-calitatii-ingrijirii-pacientilor,
(VIDEO) http://youtu.be/wa0mHSab3ok și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-09-01-Senator-valeriu-Todirascu-Raspuns-la-Scrisoare-deschisa-crestere-salarii-medici-si-ingrijire-pacienti

17.08.2014 - Petiție online (4) - Cerem creșterea salariilor medicilor și calității îngrijirii pacienților din cei
peste 1 mlrd EUR deturnați anual din Sănătate, prin sprijinirea în Parlamentul României de către primulministru și președinții Senatului și Camerei Deputaților a Legii înființării Agenției Naționale de
Management în Sănătate - ANMS, (WEB) http://www.petitieonline.net/petitie/23592151
15.08.2014 - Comunicat de presă (75) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat privind înființarea Agenției
Naționale de Management în Sănătate - ANMS, (WEB)
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-depusa-la-senat-pentru-stoparea-deturnarii-a-peste-1-mlrd-eur-anual-din-sanatate

13.08.2014 - Inițiativa Legislativă (56) - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale
de Management în Sănătate – ANMS, PDF) http://www.tody.ro/document/2014-08-13-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legisaltiva-infiintare-Agentia-Nationala-deManagement-in-Sanatate, Evoluția în parlament a proiectului de lege B486/2014,
(WEB) http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18464,
(WEB) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14561
21.11.2013 - Articol Contributors.ro (3) - Unde-s banii pacienților sau modelul ANI pentru Sănătate,
(WEB) http://www.contributors.ro/editorial/unde-s-banii-pacientilor-sau-modelul-ani-pentru-sanatate/
20.11.2013 - Comunicat de presă (20) - Unde-s banii pacienților sau modelul ANI pentru Sănătate,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/unde-s-banii-pacientilor-sau-modelul-ani-pentru-sanatate, http://www.ziare.com/social/spital/valeriu-todirascu-in-sanatate-furatul-ucide-subfinantarea-e-doar-pentru-pacienti-1268880

05.11.2013 - Comunicat de presă (17) - raportul NICE din 2012 și înființarea Autorității Naționale de
Management din Sănătate (ANMS), http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-deturneaza-anual-1-miliard-eur-catre-mafia-universitarilor-dinsanatate, http://www.ziare.com/social/spital/v-todirascu-mafia-universitara-conduce-sanatatea-anual-se-deturneaza-1-miliard-de-euro-1266453

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă ce permit majorarea salariilor în Sănătate
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind votul PSD de la Senat pentru Legea BănicioiuMEBO a deturnării socialiste a Sănătății:
http://timpolis.ro/un-senator-acuza-o-deturnare-socialista-a-sanatatii/
http://www.ziuanews.ro/politica/psd-a-votat-la-senat-legea-banicioiu-mebo-a-subinchirierii-spitalelor-catre-unii-dintre-salaria-i-235232
http://www.ultima-ora.ro/2015/06/12/sensatorul-todirascu-acuza-deturnarea-socialista-a-sanatatii/
http://gazetadecluj.ro/stiri-cluj-politica/deturnarea-sanatatii-psd-votat-la-senat-legea-banicioiu-mebo/
http://jurnalulbucurestiului.ro/continua-deturnarea-socialista-a-sanatatii-psd-a-votat-la-senat-legea-banicioiu-mebo-a-subinchirierii-spitalelor-catre-unii-dintre-salariati/
http://www.ziare.com/politica/lege/veniturile-suplimentare-pentru-personalul-medical-aprobate-de-senat-1367527

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu pentru combaterea risipei, corupției și deturnării
fondurilor din Sănătate:
http://www.evz.ro/senat-facturile-de-achizitii-din-domeniul-sanatatii-vor-trebui-sa-fie-publicate-online.html
http://ziarulfaclia.ro/senat-facturile-de-achizitii-din-domeniul-sanatatii-vor-trebui-sa-fie-publicate-online/
http://www.testatinromania.ro/senatul-a-aprobat-publicarea-on-line-a-facturilor-de-cumparare-din-sanatate-initiata-de-senatorul-todirascu/

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind bugetul Sănătăţii pentru anul 2015:
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/12/20/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-13-37-31
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-managementul-macabru-din-sanatate-ucide-anual-60-000-de-romani-scenariul-se-perpetueaza-si-in-2015---227734
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/tag/senator-valeriu-todirascu/

26.03.2015 - Comunicat de presă (117) - Senatul a aprobat publicarea on-line a facturilor de cumpărare din
Sănătate, inițiată de senatorul Todirașcu, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-a-aprobat-publicarea-on-line-a-facturilor-de-cumparare-dinsanatate-initiata-de-senatorul-todirascu

16.03.2015 - Întrebare (49) - către Ministerul Sănătății cu privire la implicaţiile amânării aplicării Ordinului
MS nr.75 din 2009,
(VIDEO) http://youtu.be/G2EvRy2Qtis și
răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-03-16-Raspuns-la-Intrebare-catre-MS-despre-pretul-medicamentelor-ca-efect-al-amanarii-Ordinului-MS-75-2009
http://www.tody.ro/document/2015-03-16-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-MS-despre-pretul-medicamentelor-ca-efect-al-amanarii-Ordinului-MS-75-2009,

02.03.2015 - Întrebare (46) - către MS - Colectarea şi gestionarea contribuţiilor la Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, http://www.tody.ro/document/2015-03-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-MS-colectarea-si-gestionarea-contributiilor-la-FNUASS, (VIDEO)
http://youtu.be/6nWuW3nRnm0 și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2015-03-02-Raspuns-MS-la-colectarea-si-gestionarea-contributiilor-la-FNUASS
20.12.2014 - Comunicat de presă (91) - Viziunea ministrului Bănicioiu și morții din sănătate, prin prisma
bugetului din anul 2015, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/viziunea-ministrului-baniciou-si-mortii-din-sanatate-prin-prisma-bugetului-din-anul-2015
19.12.2014 - Articol Contributors.ro (11) - Sistemul sanitar prost condus se răzbună și asupra medicilor,
http://www.contributors.ro/societatelife/sistemul-sanitar-prost-condus-se-razbuna-si-asupra-medicilor/

29.09.2014 - Întrebare (39) - către MS privind capitolele bugetare de reducere a finanțării Sănătăţii la
rectificarea bugetară din septembrie/octombrie 2014, http://www.tody.ro/document/2014-09-29-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MS-despre-reducereabugetului-sanatatii

și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-09-29-Raspuns-la-Intrebare-despre-reducerea-bugetului-MS

17.08.2014 - Ghid practic (nr.5) de luat țara înapoi! - Iată cum pot cetățenii crește salariile medicilor
și calitatea îngrijirii pacienților: semnând petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/23592151 prin
care se solicită înființarea Agenției Naționale de Management în Sănătate (ANMS), prin a cărei activitate se
vor disponibiliza treptat peste 1 mlrd EUR anual din fondurile alocate sănătății, stopându-se actualele
deturnări, costuri uriașe, risipa și ineficiența din domeniul sanitary, http://www.tody.ro/document/2014-08-17-Ghid-practic-nr-5-Cum-pot-crestesalariile-medicilor-si-calitatea-ingrijirii-pacientilor

05.11.2013 - Declarație politică (15) - majorarea salariilor în Sănătate,
politica-unde-sunt-banii-pentru-salariile-sanatatii și (VIDEO) http://youtu.be/S_MlMQx5fT4

http://www.tody.ro/document/2013-11-05-Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-

05.11.2013 - Comunicat de presă (16) - despre majorarea salariilor în Sănătate, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/guvernul-ponta-si-sanatatea-bani-pentru-elita-universitara-si-promisiuni-neacoperite-de-cresteri-salariale-pentru-angati, http://www.ziare.com/noua-republica/stiri-noua-republica/valeriu-todirascu-pnrreforma-in-sanatate-da-bani-doar-elitei-universitare-1266276

11.07.2014 - Articol Contributors.ro și Ziare.com (9) - Tratarea bolilor românilor în UE, de 27 ori mai
scumpă în țară și decisă de politrucii de la CNAS și MS, http://www.contributors.ro/administratie/asigurari-sociale/tratarea-bolilor-romanilor-in-ue-de-27-orimai-scumpa-si-decisa-de-politrucii-de-la-cnas-si-ms/, http://www.ziare.com/stiri/spitale/invitatii-ziare-com-valeriu-todirascu-tratarea-bolilor-romanilor-in-ue-de-27-ori-mai-scumpa-1310526
04.07.2014 - Scrisoare (45) - către Tonio Borg, comisarul Comisiei Europene pentru sănătate, despre
Fondurile publice alocate pentru tratarea infecţiei cu HIV în țările din Europa de Est, http://www.tody.ro/document/2014-07-04Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-UE-Fondurile-publice-alocate-pentru-tratarea-infectiei-cu-HIV și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-07-04-Raspuns-la-Scrisoarecatre-UE-Fondurile-publice-pentru-HIV

30.06.2014 - Comunicat de presă (65) - Guvernul Ponta compromite reducerea CAS cu 5% și indirect
creșterea finanțării sănătății, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-ponta-compromite-reducerea-cas-cu-5-si-indirect-cresterea-finantarii-sanatatii
10.06.2014 - Interpelare (25) - către MS privind programul national de cancer de col, http://www.tody.ro/document/2014-06-10Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-catre-MS-programul-national-de-cancer-de-col-uterin,
(VIDEO) http://youtu.be/gCaSoHHXAJk și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-la-Interpelare-MS-programul-national-de-cancer-de-col-uterin

10.06.2014 - Întrebarea (30) - Scrisoare deschisă către Ministrul Sănătății despre 1,5 mlrd EURO/anual
deturnați prin risipă și furt din Sănătate, http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-deschisa-catre-MS-privind-furtul-risipa-sideturnarea-banilor-asiguratilor, (VIDEO) http://youtu.be/0VMeMLqAOXA și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-la-Intrebare-Scrisoare-deschisacatre-MS-privind-deturnarea-1-5-mlrd-EUR

09.06.2014 - Comunicat de presă (62) - Scrisoare deschisă către Ministrul Sănătății despre furtul, risipa și
deturnarea banilor pacienților din Sănătate,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/domnule-ministru-banicioiu-cand-ve-i-opri-furtul-risipa-i-deturnarea-celor-1-5-mlrd-e-anual-din-banii-pacien-ilor

02.06.2014 - Interpelare (23) - către MS privind demagogia pură în politica sanitară în aplicarea reducerii
numărului de paturi, fără răspuns, http://www.tody.ro/document/2014-06-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-MS-demagogia-pura-in-reducerii-numarului-de-paturi,
(VIDEO) http://youtu.be/PciQBBH67aA
08.04.2014 - Declarație politică (21) - Ce poate ucide mai mulți pacienți: ineficiența managerială din
universități sau din spitale?
, (VIDEO) http://youtu.be/KNhYWMXZFTo
http://www.tody.ro/document/2014-04-08-Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politica-Ce-poate-ucide-mai-multi-pacienti

07.04.2014 - Întrebarea (26) - propunerea nr.3/2 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări suplimentare
de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a 40 mln EUR anual, respectând modalitățile
optime de soluționare a cererilor de analize de laborator, http://www.tody.ro/document/2014-04-07-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-MS-cu-solutii-eliminarerisipa-40-mln-anual-in-diagnostic-laborator, (VIDEO) http://youtu.be/RdPXPqD4qbc și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-04-07-Raspuns-la-Intrebare-26-catre-MS-solutii-eliminarerisipa-40-mln-anual-in-diagnostic-laborator

07.04.2014 - Comunicat de presă (46) - Ce ucide mai mulți pacienți: ineficiența managerială din
universitățile medicale sau cea din spitale?,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/ce-poate-ucide-mai-multi-pacienti-ineficienta-manageriala-din-universitatile-medicale-sau-cea-din-spitale

01.04.2014 - Intervenție în plenul senatului la dezbaterile propunerii legislative privind creșterea finanțării
din Sănătate la 6% din PIB, (VIDEO) http://youtu.be/FyV9JjvKNKk
01.04.2014 - Comunicat de presă (45) - Senatul a respins proiectul de lege de creștere a finanțării din
Sănătate la 6% din PIB, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-a-respins-cre-terea-finan-arii-sanata-ii-la-6-din-pib
08.04.2014 - Intervenție în plenul Senatului cu privire la dreptul la muncă al cetățenilor români garantat de
Constituție dar obstrucționat prin initiațive legislative care încearcă să transfere dreptul autorităților statului
către organizațiile neguvernamentale de a reglementa și aviza exercitarea profesiunilor, în cazul de față al
medicilor dieteticieni: i) proiect legislativ propus de PSD: http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17785 și ii) proiect legislativ
propus de PC: http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17767, (VIDEO) http://youtu.be/TmPkewhMpEY

25.09.2014 - Comunicat de presă (79) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat privind stoparea deturnării a
300 mln EUR anual din sănătate prin publicarea on-line a facturilor de cumpărare a spitalelor,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-la-senat-pentru-stoparea-deturnarii-a-300-mln-eur-din-sanatate-prin-publicarea-on-line-a-facturilor-de-cumparare-ale-spitalelor

24.09.2014 - Inițiativa Legislativă (60) - pentru completarea Legii nr.95/2006 privind publicarea din oficiu
și prin mijloace on-line a facturilor de cumpărare ale achizitorilor publici din domeniul sănătății,
http://www.tody.ro/document/2014-09-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-privind-publicarea-facturilor-de-cumparare-din-sanatate,
evoluția în parlament a
proiectului de lege, (WEB) http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=18515
24.03.2014 - Interpelare (20) - propunerea nr.15 de majorare a finanţării Sănătăţii, fără alocări
suplimentare de la buget, respectiv prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a 300 mln EUR anual,
publicând on-line facturile de cumpărare ale spitalelor, DSP-urilor, DSV-urilor și CTS-urilor,
http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-20-catre-MS-privind-transparenta-informatiilor-privind-achizitiile-publice
și
răspunsul
primit
http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Raspuns-la-Interpelarea-20-catre-MS-privind-transparenta-informatiilor-privind-achizitiile-publice

17.09.2014 - Pledoarie împotriva prelungirii restricțiilor din actuala lege a farmaciilor, care condiționează
înființarea farmaciilor de un număr minim de 3-4.000 de locuitori, prevedere care nu ajută pacienții, dar
care ajută, atât funcționarii corupți de la MS și CNAS să dijmuiască agenții economici, cât și actualele
lanțuri de farmacii să-și păstreze poziția pe piață, fără să fie concurate de noi competitori, (VIDEO)
http://youtu.be/TDAVwoxYyPo

10.03.2014 - Întrebarea (22) - către MS în legatură cu datoriile pentru spitalele din strainatate,
http://www.tody.ro/document/2014-03-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MS-in-legatura-cu-datoriile-pentru-spitalele-din-strainatate, (VIDEO) http://youtu.be/jfnpezufCdc și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-03-10-Raspuns-la-Intrebarea-22-catre-MS-in-legatura-cu-datoriile-pentru-spitalele-din-strainatate

19.02.2014 - Comunicat de presă (35) - împotriva Legii interzicerii comerțului on-line de medicamente
http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17551, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-interzicerea-comertului-on-line-de-medicamente, (VIDEO) http://youtu.be/EotteY3E--g
29.01.2014 - Comunicat de presă (30) - Cui ar folosi defibrilatoarele primarului Oprescu?,

http://www.comunicatedepresa.ro/senator-

valeriu-todirascu/cui-ar-folosi-defibrilatoarele-primarului-oprescu, http://www.ziare.com/social/spital/todirascu-cui-ar-folosi-defibrilatoarele-primarului-oprescu-1279987

22.01.2014 - Comunicat de presă (28) - Ministerul Sănătății, principalul vinovat al accidentului aviatic din
Munţii Apuseni, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/ministerul-sanatatii-principalul-vinovat-al-accidentului-aviatic-din-muntii-apuseni, http://www.ziare.com/nouarepublica/stiri-noua-republica/valeriu-todirascu-noua-republica-ministerul-sanatatii-principalul-vinovat-al-accidentului-din-muntii-apuseni-1278899

25.12.2013 - Comunicat de presă (27) - Medicamente noi pentru afecțiuni electorale vechi,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/medicamente-noi-pentru-afec-iuni-electorale-vechi

06.12.2013 - Articol politicidesanatate.ro (5) - Despre pacient şi cheltuirea eficientă a banilor lui,
http://politicidesanatate.ro/despre-pacient-si-cheltuirea-eficienta-banilor-lui/

05.12.2013 - Comunicat de presă (24) - raportările false din spitale și internărilor nejustificate sau
nejustificat de lungi, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/cheltuieli-de-peste-300-mln-e-anual-generate-de-raportarile-false-din-spitale, http://www.ziare.com/nouarepublica/stiri-noua-republica/valeriu-todirascu-cheltuieli-anuale-de-peste-300-milioane-de-euro-generate-de-raportari-false-in-spitale-1271339

01.12.2013 - Articol (4) - Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti modelul sistemului sanitar românesc şi nu
o excepţie, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=424063351052800&l=9ad45fb603
25.11.2013 - Comunicat de presă (22) - Bugetul Sănătății condamnă populația la suferință și medicii la sărăcie,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/bugetul-sanatatii-pe-2014-patronat-de-nicolaescu-arafat-condamna-populatia-la-suferinta-si-medicii-la-saracie,
http://www.ziare.com/social/spital/valeriu-todirascu-prin-noul-buget-al-sanatatii-se-va-accentua-risipa-din-domeniu-1269725

16.10.2013 - Declarație politică (11) - propunerea nr.6 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări
suplimentare de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării banilor generată de mafia
universitarilor și a feudalilor din sănătăte, fără răspuns., http://www.tody.ro/document/2013-10-16-Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politicaUSL-doreste-feudalizarea-sanatatii

si (VIDEO) http://youtu.be/kgBxFIvj6j8

15.10.2013 - Comunicat de presă (13) - privind mafia universitarilor și feudalizarea sănătății,
http://www.comunicatedepresa.ro//senator-valeriu-todirascu/ministrul-nicolaescu-prizonier-sau-complice-al-mafiei-universitarilor-din-sanatate/?nwl=1318,
http://www.ziare.com/eugen-nicolaescu/ministrulsanatatii/senatorul-valeriu-todirascu-nicolaescu-propune-un-sistem-sanitar-de-tip-mafiot-1262997

08.10.2013 - Comunicat de presă (12) - Pachetul de servicii de bază din Sănătate: între incompetență și
reaua credință, http://www.comunicatedepresa.ro//senator-valeriu-todirascu/pachetul-de-servicii-de-baza-din-sanatate-intre-incompetenta-si-reaua-credinta/?nwl=1318,
http://www.ziare.com/social/spital/senatorul-valeriu-todirascu-critica-lista-de-excludere-la-internare-pentru-pacienti-1261574

12.09.2013 - Comunicat de presă (8) - Planul Strategic Socialist al Ministerului Sănătății 2013-2014,
http://www.comunicatedepresă.ro/senator-valeriu-todirascu/plan-strategic-socialist-al-ministerului-sanatatii/?nwl=1333

10.09.2013 - Declarație Politică (6) - Planul Strategic Socialist al Ministerului Sănătății pentru 2013-2014,
http://www.tody.ro/document/2013-09-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-6-despre-planul-de-masuri-al-MS-in-2013-2014 și (VIDEO) http://youtu.be/2cNuwsiVSFY

04.11.2013 - Întrebarea (15) - privind raportul NICE din 2012 și înființarea Autorității Naționale de
Management în Sănătate (ANMS),
și (VIDEO)
http://youtu.be/HlRH_AZvvnU și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-11-04-Raspuns-la-Intrebare-15-catre-Ministerul-Sanatatii-privind-raportul-NICE-din-2012
http://www.tody.ro/document/2013-11-04-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-MS-despre-raportul-NICE-din-2012-si-creare-ANMS

15.10.2013 - Interpelare (8) - către Ministrul Sănătății privind dorința USL de feudalizare a Sănătății, fără
răspuns, http://www.tody.ro/document/2013-10-15-Senator-Valeriu-Todirascu-interpelare-catre-MS-despre-feudalizarea-sanatatii

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin decontarea de către CNAS a raportărilor false din
spitale și internărilor nejustificate sau nejustificat de lungi
08.02.0216 - Întrebare (65) - către MS despre risipa şi furtul din banii asiguraţilor CNAS în procesul de
decontare a serviciilor medicale către furnizorii de servicii de sănătate http://www.tod.ro/document/2016-02-08-Senator-Valeriu-TodirascuIntrebare-catre-MS-decontarea-de-catre-CNAS-a-serviciilor-medicale și VIDEO https://youtu.be/duC7VUfHVFA
27.11.2015 - Scrisoare (74) - către MS privind tarifele serviciilor medicale și chirurgicale decontate de
CNAS către furnizorii de serviciile medicale, https://www.tody.ro/document/2015-11-27-Senator-Valeriu-Todirascu-Plangere-MS-decontare-servicii-medicale
26.10.2015 - Întrebare (58) - către MS privind tarifele serviciilor medicale și chirurgicale decontate de
CNAS către furnizorii de serviciile medicale, https://www.tody.ro/document/2015-10-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MS-despre-rambursarile-de-serviciimedicale, (VIDEO) https://youtu.be/93uBs9gLNxk și răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-10-26-Raspuns-la-Intrebare-care-MS-despre-rambursarile-de-serviciimedicale-in-privat

27.05.2014 - Întrebarea (27) - către Ministrul Sănătății despre diminuare a furtului și risipei din sănătate,
, (VIDEO) http://youtu.be/4kZnUJUtd1Y și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-05-27-Senator-valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-Ministerul-Sanatatii-despre-furtul-din-sistemul-de-sanatate

http://www.tody.ro/document/2014-05-27-Raspuns-la-Intrebarea-25-catre-Ministerul-Sanatatii-despre-furtul-din-sistemul-de-sanatate

02.12.2013 - Interpelare (15) - propunerea nr.13 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări
suplimentare de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a 300 mln EUR anual,
decontate de CNAS prin raportări false ale spitalelor privind internărilor nejustificate sau
nejustificat de lungi,
, (VIDEO) http://youtu.be/J-5P6UZlqIo și
răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-12-02-Raspuns-la-Interpelare-15-propunerea-13-raportarile-false-din-spitale-si-internarile-nejustificate
http://www.tody.ro/document/2013-12-03-Senator-Valeriu-Todirascu-interpelare-propunerea-13-raportarile-false-din-spitale-si-internarile-nejustificate

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin diminuarea decontărilor CNAS a serviciilor de
medicină primară şi secundară raportate fictive

23.11.2013 - Comunicat de presă (21) - Reducerea decontărilor fictive de către CNAS, http://www.comunicatedepresa.ro/senatorvaleriu-todirascu/medicina-primara-si-secundara-subfinantate-si-secatuite-prin-decontari-ale-cnas-de-100-mln-e-anual-in-baza-raportarilor-fictive, http://www.ziare.com/social/spital/valeriu-todirascu-cnas-deconteaza-servicii-fictive-mediciicinstiti-sunt-defavorizati-1269619

27.11.2013 - Interpelare cu propunerea nr.12 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări suplimentare
de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a 100 mln EUR anual, decontate de CNAS
prin servicii raportate fictiv aferente medicinii primare şi secundare, http://www.tody.ro/document/2013-11-27-Senator-ValeriuTodirascu-finantare-Sanatate-prin-reducere-decontari-fictive-medicina-primara și (VIDEO)
și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-11-27-Raspuns-lahttp://youtu.be/fpUQ_fQRSdc

Interpelare-14-finantare-Sanatate-prin-reducere-decontari-medicinei-primare-si-secundare

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin implementarea asigurărilor private de sănătate
11.11.2013 - Interpelare (12) - propunerea nr.10 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări
suplimentare de la buget, privind diminarea furtului, risipei și deturnării sutelor de mln EUR anual
prin implementarea asigurărilor private de sănătate, http://www.tody.ro/document/2013-11-11-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelarea-12-propunerea-10-de-finantareSanatate-prin-asigurarile-private și (VIDEO)
și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-11-11-Raspuns-la-Interpelarea-12-propunerea-de-finantare-Sanatate-prinhttp://youtu.be/TOHjzCCyTRc

asigurarile-private-de-sanatate

12.11.2013 - Comunicat de presă (18) - asigurările private de sănătate, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/ministrul-nicolaescu-mentine-costurile-nejustificate-din-sanatate-prin-amanarea-asigurarilor-private, http://www.ziare.com/social/spital/v-todirascu-nicolaescu-nu-si-respecta-promisiunile-calitatea-serviciilor-medicale-va-fila-fel-de-proasta-1267640

12.11.2013 - Declarație politică (16) - asigurările private de sănătate, http://www.tody.ro/document/2013-11-12-Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politica16-despre-asigurarile-private-de-sanatate și (VIDEO) http://youtu.be/nornPe8PVaA

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin dezvoltarea medicinii primare şi la domiciliu
28.10.2015 - Comunicat de presă (163) - Noua Republică: Contractul Cadru 2016 propus de Guvernul
Ponta dăunează grav medicilor de familie și pacienților, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-contractul-cadru-2016propus-de-guvernul-ponta-dauneaza-grav-medicilor-de-familie-si-pacientilor

05.04.2015 - Articol (12) - Contributors.ro - Colectivizarea medicilor de familie ca efect al amatorismului în
proiectarea politicilor publice din Sănătate, http://www.contributors.ro/administratie/asigurari-sociale/colectivizarea-medicilor-de-familie-ca-efect-al-amatorismului-inproiectarea-politicilor-publice-din-sanatate/

19.11.2013 - Declarație politică (17) - diminuarea furtului și risipei cu 170 mln € anual prin dezvoltarea
medicinii primare şi la domiciliu,
http://www.tody.ro/document/2013-11-19-Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politica-Diminuare-risipa-sanatate-170-mln-eur-prin-medicina-primara

16.11.2013 - Comunicat de presă (19) - Ministrul Nicolăescu menține costurile uriașe spitaliceşti în
detrimentul costurilor mult mai mici a serviciilor medicale primare şi la domiciliu, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/ministrul-nicolaescu-mentine-costurile-uriase-spitalicesti-in-detrimentul-costurilor-mult-mai-mici-a-serviciilor-medicale-primare-si-la-domiciliu,
http://www.ziare.com/social/spital/senatorul-valeriu-todirascu-170-de-milioane-deeuro-sunt-deturnati-anual-in-spitale-1268642

18.11.2013 - Interpelare (13) - propunerea nr.11 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări
suplimentare de la buget, respectiv diminuând furtului, risipei și deturnării a 170 mln EUR anual, prin
dezvoltarea medicinii primare şi la domiciliu, http://www.tody.ro/document/2013-11-18-Senator-Valeriu-Todirascu-interpelare-propunerea-11-finantare-Sanatate-prin-medicina-primara
și (VIDEO) http://youtu.be/AA-azJLJA94 și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-11-18-Raspuns-la-Interpelare-13-finantare-Sanatate-prin-reducerea-cheltuielilor-generata-de-medicinaprimara

Direcția de acțiune: Măsuri privind reformarea și democratizarea Colegiului Medicilor

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind modificarea legii Colegiului Medicilor:
http://www.ziuanews.ro/stiri/scandalos-senatul-respinge-punerea-in-slujba-ceta-enilor-a-colegiului-medicilor-164470
http://e-politic.ziuanews.ro/stiri/scandalos-senatul-respinge-punerea-in-slujba-ceta-enilor-a-colegiului-medicilor-163227
http://www.testatinromania.ro/senatul-respinge-punerea-in-slujba-cetatenilor-a-colegiului-medicilor/

Presa despre acțiunea Senatorului Todirașcu - Trocul Guvernului Ponta: voturi versus
dezincriminarea medicilor pentru luarea de mită, compromiterea intereselor justiției, delapidare,
abuz și altele:
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/10/19/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-13-43-41

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind conducerea Colegiului Medicilor:
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/07/31/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-16-03-58
http://www.promptmedia.ro/2014/07/senatorul-todirascu-cere-cmr-sa-se-autosesizeze-in-cazul-astarastoaie/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/02/16/comunicat-de-presa-senator-valeriu-todirascu-12-57-01
http://www.ziuanews.ro/stiri/colegiului-medicilor-continua-sa-mentina-la-conducere-un-condamnat-definitiv-pentru-conflict-de-interese-i-declarat-incompatibil-158411
http://www.promptmedia.ro/2015/02/bucuresti-senatorul-todirascu-colegiul-medicilor-trebuie-sa-se-debarasezexe-de-vasile-astarastoae/

27.02.2015 - Comunicat de presă (101) - Senatul respinge punerea în slujba cetățenilor a Colegiului
Medicilor, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-punerea-in-slujba-cetatenilor-a-colegiului-medicilor
18.02.2015 - Pledoarie pentru susținerea Inițiativei Legislative de modificare a legii de funcționare a
Colegiului Medicilor, organizație confiscată de un grup de interese care a transformat-o într-un sindicat al
medicilor certați cu legea, (VIDEO) http://youtu.be/ttgmN96a-F8
18.02.2015 - Intervenție la dezbaterile legii Colegiului Medicilor: Cauza principală a plecării medicilor din
România, (VIDEO) http://youtu.be/mP_QI9dyDrQ
18.02.2015 - Declarație politică (32) - Colegiul Medicilor din România compromite organizaţia profesională
a medicilor, menţinând la conducerea ei o persoană condamnată definitiv pentru conflict de interese și
anchetat de DNA, http://www.tody.ro/document/2015-02-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-privind-conducerea-Colegiului-Medicilor, (VIDEO) http://youtu.be/EEX0j1WDPjs
16.02.2015 - Comunicat de presă (100) - Colegiului Medicilor continuă să menţină la conducerea sa un
condamnat definitiv pentru conflict de interese si declarat incompatibil, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/colegiului-medicilorcontinua-sa-mentina-la-conducerea-sa-un-condamnat-definitiv-pentru-conflict-de-interese-si-declarat-incompatibil

27.10.2014 - Articol Contributors.ro (10) - Baronii sănătății și statutul de funcționar public în trocul
electoral al „negustorilor cinstiți”, http://www.contributors.ro/administratie/baronii-sanatatii-si-statutul-functionarului-public-in-trocul-electoral-al-„negustorilor-cinstiti”/
19.10.2014 - Comunicat de presă (84) - Trocul Guvernului Ponta: voturi versus dezincriminarea medicilor
pentru luarea de mită, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, compromiterea intereselor justiției,
cumpărarea de influență, delapidarea, abuzul în serviciu, conflictul de interese sau falsul material sau
intelectual,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/trocul-guvernului-ponta-voturi-contra-dezincriminarea-medicilor-pentru-luarea-de-mita-compromiterea-intereselor-justitiei-delapidare-si-abuz

31.07.2014 - Comunicat de presă (74) - Scrisoare deschisa catre Colegiul Medicilor din Romania despre
protejarea unui condamnat, profesor de etica medicala, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/scrisoare-deschisa-catre-colegiulmedicilor-din-romania-care-protejeaza-un-condamnat-profesor-de-etica-medicala

31.07.2014 - Scrisoare deschisă (48) - către Colegiul Medicilor din Romania despre protejarea unui
condamnat, profesor de etica medicala, http://www.tody.ro/document/2014-07-31-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-deschisa-catre-Colegiul-Medicilor-din-Romania
24.04.2014 - Comunicat de presă (49) - Iniţiativă Legislativă depusă la Senat pentru reformarea şi
democratizarea Colegiului Medicilor din România, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/initiativa-legislativa-depusa-la-senat-pentrureformarea-si-democratizarea-colegiului-medicilor

24.04.2014 - Inițiativa Legislativă (38) - privind reformarea și democratizarea activității Colegiului
Medicilor din România prin modificarea Legii nr.95/2006, Titlul XII, capitolul III, http://www.tody.ro/document/2014-04-24-PropunereLegislativa-38-privind-Colegiului-Medicilor-de-modificare-a-Legii-95-2006-titlul-XII, evoluția în parlament B313/2014.06.06, http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18287

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin implementarea unitară și echilibrată a coplății
04.11.2013 - Interpelare (11) - propunerea nr.9 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări
suplimentare de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării zecilor de mln EUR anual, prin
implementarea unitară și echilibrată a coplății, http://www.tody.ro/document/2013-11-04-Senator-Valeriu-Todirascu-interpelare-propunerea-9-finantare-Sanatate-prin-aplicareacoplatii și (VIDEO)
și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-11-04-Raspuns-la-Interpelare-11-propunerea-nr-9-de-finantare-Sanatate-prin-aplicareahttp://youtu.be/T2TFzouwAEc

coplatii

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin introducerea ghidurilor şi protocoalelor terapeutice
21.10.2013 - Interpelare (9) - propunerea nr.7 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări suplimentare
de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării zecilor de mln EUR anual, introducând
ghidurile şi protocoalele terapeutice pentru afecţiunile care presupun costuri mari, http://www.tody.ro/document/2013-1021-Raspuns-la-Interpelare-9-despre-scaderea-costurilor-in-sanatate-si-ghidurile-clinice și (VIDEO) http://youtu.be/zG9KPHlBFBA și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-10-21Raspuns-la-Interpelare-9-despre-scaderea-costurilor-in-sanatate-si-ghidurile-clinice

21.10.2013 - Întrebarea (13) - către Ministrul Sănătății privind riscul crescut de îmbolnăvire al copiilor din
cauza refuzului unor părinţi de a-şi vaccina copiii, http://www.tody.ro/document/2013-10-21-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-MS-privind-vaccinarea-copiilor si
(VIDEO) http://youtu.be/8V5YCq_fUxU și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2013-10-21-Raspuns-la-Intrebare-13-privind-vaccinarea-copiilor

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin nediscriminarea medicinii private versus publică
28.10.2013 - Interpelare (10) - propunerea nr.8 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări
suplimentare de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării zecilor de mln EUR anual, prin
eliminarea tratamentului discriminator al medicinii private faţă de medicina publică, http://www.tody.ro/document/201310-28-Senator-Valeriu-Todirascu-interpelare-MS-privind-discriminarea-medicinei-private-fate-de-cea-publica,
(VIDEO) http://youtu.be/EP0fnge7WVI și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2013-10-28-Raspuns-la-Interpelare-10-catre-Ministrul-Sanatatii-discriminarea-medicinei-private-fate-de-cea-publica

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin cota redusă de TVA aplicată prevenției

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind aplicarea cotei reduse de TVA la prevenție:
http://epochtimes-romania.com/news/preventia-bolilor-nu-este-o-prioritate-pentru-senat-alesii-tarii-refuza-reducerea-tva-ului---231236
http://www.ziuanews.ro/stiri/senatul-refuza-diminuarea-deturnarilor-i-a-risipei-din-sanatate-prin-aplicarea-cotei-de-9-tva-la-preven-ie-169150
http://www.ultima-ora.ro/2015/03/10/valeriu-todirascu-acuza-senatul-refuza-diminuarea-deturnarilor-si-a-risipei-din-sanatate/

30.03.2016 - Comunicat de presă (197) - Incompetența Guvernului „tehnocrat” Cioloș-USL, ucide!,
https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/973886819363745

29.03.2016 - Pledoarie în Senat pentru susținerea cotei reduse de 9% TVA la produsele pentru prevenție,
care va permite diminuarea actualelor deturnări și a risipei din banii Sănătății plătiți înapoi către bugetul
de stat pentru plata TVA-ului, fapt ce ar permite o creștere a finanțării Sănătății, cu peste 100 mln EUR
anual, fără alocări suplimentare de la buget, (VIDEO) https://youtu.be/tj7-4L7IYLA
10.11.2015 - Inițiativa Legislativă (90) - cota redusa TVA la aparatura medicala,
15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (83) - privind completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
aplicarea cotei reduse de 9% TVA la produsele pentru prevenție şi diagnostic, care va permite siminuarea
actualelor deturnări și a risipei din banii Sănătății, plătiți înapoi către bugetul de stat pentru plata TVA-ului,
fapt ce ar permite o creștere a finanțării Sănătății, cu peste 100 mln EUR anual, fără alocări suplimentare
de la buget, https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-TVA-redus-pentru-preventie-in-sanatate
10.03.2015 - Comunicat de presă (110) - Senatul refuză diminuarea deturnărilor și a risipei din Sănătate
prin aplicarea cotei de 9%TVA la prevenție, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-refuza-diminuarea-deturnarilor-si-a-risipei-din-sanatateprin-aplicarea-cotei-de-9-tva-la-preventie

04.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru diminuarea de la 24% la 9% a cotei de TVA aplicată produselor
destinate prevenției, respectiv aparaturii, consumabilelor şi reactivilor, utilizate în profilaxie, investigaţiile
imagistice, funcţionale și de laborator, (VIDEO) http://youtu.be/sQMuHtjvGqQ
30.06.2014 - Inițiativa Legislativă (44) - pentru modificarea Codului Fiscal și aplicare cotei redusă de
TVA la produsele medicale destinate prevenției și diagnosticului, http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-PropunereLegislativa-Lege-modificare-Cod-fiscal-cota-redusa-TVA-la-preventie evoluția în parlament B402/2014: http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18381
19.06.2014 - Scrisoare (29) - către Algirdas Šemeta, comisarul Comisiei Europene pe probleme de
impozitare, despre aplicarea Directivei privind TVA, http://www.tody.ro/document/2014-06-19-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-comisarul-UE-Algirdas-emetadespre-Directiva-privind-TVA și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-06-19-Raspuns-la-scrisoarea-catre-comisarul-UE-despre-Directiva-CE-privind-TVA
09.09.2013 - Interpelare (6) - propunerea nr.5 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări suplimentare
de la buget, prin diminuarea deturnării fondurilor sănătății înapoi către bugetul de stat a 100 mln EUR
anual aplicând o cotă redusă de TVA la produsele destinate prevenției, diagnosticului și profilaxiei,
http://www.tody.ro/document/2013-09-09-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-6-solutia-5-finantare-Sanatate-prin-diminuare-TVA-preventie și (VIDEO) http://youtu.be/tDkD_ZZnxjk și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2013-10-14-Raspuns-ministrul-sanatatii-despre-solutia-5-finantare-Sanatate-prin-diminuare-TVA-preventie

09.04.2013 - Interpelare (1) - către Ministrul Finanțelor privind cota redusă de TVA pentru produsele
destinate prevenției, http://www.tody.ro/document/2013-04-09-senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-Ministerul-Finantelor-despre-cota-redusa-TVA-la-preventie și răspunsul
primit http://www.tody.ro/document/2013-05-20-Raspuns-la-interpelare-1-Ministerul-Finantelor-privind-TVA-produse-preventie

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin introducerea cardurilor de sănătate
25.06.2013 - Interpelare (4) - propunerea nr.4 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări suplimentare
de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a 300 mln EUR anual, întroducând cardurile
de sănătate, http://www.tody.ro/document/2013-06-25-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-4-solutia-4-de-finantare-Sanatate-prin-utilizarea-cardului-de-sanatate si (VIDEO) http://youtu.be/b223HZxF6_M
și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2013-07-15-Raspuns-la-interpelarea-4-solutia-finantare-Sanatate-prin-utilizarea-cardului-de-sanatate

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin diminuarea costurilor diagnosticului de laborator
17.06.2013 - Interpelare (3) - propunerea nr.3/1 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări suplimentare
de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a 40 mln EUR anual, respectând modalitățile
optime de soluționare a cererilor de analize de laborator, fără răspuns, http://www.tody.ro/document/2013-06-17-Senator-Valeriu-TodirascuInterpelare-MS-solutia-3-finantare-Sanatate-diminuare-cost-diagnostic

și (VIDEO) http://youtu.be/geiiLluz8L4

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă în domeniul hemodializei prin realocarea unor sume
mult mai mici către transplantul renal

Presa despre plângerea penală depusă la DNA de senatorului Todirașcu împotriva MS pentru risipa
de 70 mln EUR în domeniul dializei:
http://www.curentul.info/actualitate/13833-senator-din-comisia-de-sanatate-plangere-la-dna-functionarilor-ms-pentru-banii-tocati-pe-dializa
http://timpolis.ro/un-senator-a-depus-plangere-la-dna-acuzand-ministerul-sanatatii-de-o-risipa-de-peste-70-de-milioane-de-euro-anual-in-domeniul-dializei/
http://www.realitatea.net/plangere-penala-la-dna--pentru-risipa-de-peste-70-milioane-de-euro-anual-in-domeniul-dializei_1893551.html
http://incomod-media.ro/ziar/demers-plangere-penala-la-dna-pentru-o-risipa-de-70-de-milioane-de-euro-anual-in-domeniul-dializei/
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/plangere-penala-la-dna-pentru-risipa-de-peste-70-milioane-de-euro-anual-in-domeniul-dializei-407580
http://www.ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/demers-plangere-penala-la-dna-pentru-o-risipa-de-70-de-milioane-de-euro-anual-in-domeniul-dializei-5977608

24.02.2016 - Comunicat de presă (190) - plângere penală la DNA împotriva funcționarilor Ministerului
Sănătății pentru risipa de peste 70 mln EUR anual în domeniul dializei, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriutodirascu/plangere-penala-la-dna-impotriva-ministerului-sanatatii-pentru-risipa-de-70-mln-eur-anual-in-domeniul-dializei-depusa-de-senatorul-todirascu

24.02.2016 - Declarație Politică (37) - plângere penală depusă la DNA împotriva funcționarilor Ministerului
Sănătății pentru risipa de peste 70 mln EUR anual în domeniul dializei, http://www.tody.ro/document/2016-02-24-Senator-Valeriu-Todirascuplangere-penala-DNA-impotriva-MS-risipa-70-mln-EUR-dializei și (VIDEO) https://youtu.be/sqR_kMQcRUo
22.02.2016 - Scrisoare (79) - plângere penală depusă la DNA privind neglijența în serviciu a persoanelor
cu drept de decizie din Ministrerul Sănătății și cu atribuții în domeniul dializei și a transplantului renal,
pentru risipa de fonduri publice de peste 70 mln EUR anual, http://www.tody.ro/document/2016-02-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Plangere-penalaDNA-MS-risipa-70-mln-EUR-dializa

23.11.2015 - Întrebare (61) - revenire lipsa raspuns către ministrul sănătății cu privire la posibilele cheltuieli
nejustificate legate de dializă versus cele legate de transplantul de rinichi, https://www.tody.ro/document/2015-11-23-Senator-ValeriuTodirascu-revenire-catre-MS-privind-cost-transplan-rinichi-versus-hemodializa și răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-11-23-Raspuns-MS-privind-cost-transplant-rinichi-versuscost-hemodializa

26.10.2015 - Întrebare (59) - către MS privind privire la posibilele cheltuieli nejustificate legate de dializă
versus cele legate de transplantul de rinichi, https://www.tody.ro/document/2015-10-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MS-privind-cost-transplan-versushemodializa, (VIDEO) https://youtu.be/leMMUCl-sT4 și răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-11-23-Raspuns-la-revenire-catre-MS-privind-cost-transplan-rinichiversus-cost-hemodializa

20.04.2015 - Întrebare (50) - către Ministerul Sănătății cu privire la măsurile preconizate pentru scăderea
costurilor în tratamentul substitutiv renal şi creşterea calităţii vieţii pacienţilor care beneficiază de acest
tratament, http://www.tody.ro/document/2015-04-20-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-MS-privind-scaderea-costurilor-in-tratamentul-substitutiv-renal și răspunsul 1 primit,
http://www.tody.ro/document/2015-04-20-Raspuns-la-Scrisoare-catre-MS-privind-scaderea-costurilor-in-tratamentul-substitutiv-renal
și
răspunsul
2
primit,
https://www.tody.ro/document/2015-04-20-Raspuns-2-la-Intrebare-MS-privind-scaderea-costurilor-in-tratamentul-substitutiv-renal

20.04.2015 - Scrisoare (66) - Răspuns la invitația Prof. Dr. Radu Deac de a avea o discuție la Agenția
Națională de Transplant, http://www.tody.ro/document/2015-04-20-Senator-Valeriu-Todirascu-raspuns-invitatie-discutie-la-Agentia-Nationala-de-Transplant
16.09.2014 - Întrebare (37) - către Agenția Națională de Transplant despre cheltuielile privind transplantul
de rinichi, http://www.tody.ro/document/2014-09-16-ISenator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-Agentia-Transplant-despre-cheltuieli-transplant-rinichi, (VIDEO) http://youtu.be/mxDbBb_XcPo
și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-09-16-Raspuns-Agentia-Nationala-de-Transplant-despre-cheltuielile-privind-transplantul-de-rinichi
30.06.2014 - Scrisoare (43) - către Tonio Borg, comisarul Comisiei Europene pentru sănătate, despre
transplantul din Romania, http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-UE-despre-transplant și răspunsul primit,
http://www.tody.ro/document/2014-06-30-Raspuns-la-Scrisoare-catre-comisarul-UE-pentru-sanatate-Tonio-Borg-14-despre-transplant

23.06.2014 - Interpelare (26) - către Ministerului Sănătății - REVENIRE din lipsă de răspuns la înterpelarea
anterioara privind transplantul și sifonarea banilor către hemodializă, fără răspuns, http://www.tody.ro/document/2014-06-23Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-Transplantul-si-sifonarea-banilor-catre-hemodializa

17.02.2014 - Întrebarea (18) - către Ministrul Sănătății privind evolutia în anul 2013 a indicatorilor privind
hemodializa, http://www.tody.ro/document/2014-02-17-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MS-privind-cost-transplan-renal-versus-hemodializa și răspunsul primit,
http://www.tody.ro/document/2014-02-17-Raspuns-la-Intrebarea-18-catre-MS-privind-cost-transplan-renal-versus-hemodializa

03.02.2014 - Interpelare (17) - către Ministerului Sănătății privind victimele omenești din domeniul
transplantului și sifonarea banilor către hemodializă, http://www.tody.ro/document/2014-02-03-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-Victimele-omenesti-dintransplan-si-sifonarea-banilor-catre-hemodializa, (VIDEO) http://youtu.be/IpQkbAB-nHM și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-02-03-Raspuns-la-Interpelare-17transplantul-si-sifonarea-banilor-catre-hemodializa

03.02.2014 - Comunicat de presă (31) - Victimele omeneşti din domeniul transplantului şi sifonarea
banilor
către
hemodializă,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/victimele-omenesti-din-domeniul-transplantului-si-sifonarea-banilor-catre-hemodializa,
http://www.ziare.com/stiri/spitale/todirascu-transplantul-renal-mai-bun-decat-hemodializa-si-de-10-ori-mai-ieftin-1280822

09.12.2013 - Interpelare (16) - propunerea nr.14 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări
suplimentare de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a 11 mln EUR anual,
substituind epoetin beta cu epoetin alfa în domeniul transplantului renal, http://www.tody.ro/document/2013-12-09-Senator-ValeriuTodirascu-interpelare-privind-reducerea-cheltuielilor-in-domeniul-hemodializei și răspunsul primit,
http://www.tody.ro/document/2013-12-09-Raspuns-la-Interpelare-propunerea-14-de-finantare-Sanatate-prin-reducerea-cheltuielilor-cu-hemodializa

04.06.2013 - Declarație politică (3) - propunerea nr.2 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări
suplimentare de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a 75 mln EUR anual alocați
nejustificat hemodializei, dar realocând sume mai mici către transplantul renal, mult mai eficient,
http://www.tody.ro/document/2013-06-04-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-3-reducerea-fondurilor-destinate-transplantului și (VIDEO) http://youtu.be/5Jx8Ldxa_yo

30.09.2013 - Întrebarea (11) - către Ministrul Sănătății privind transplantul renal și lista de așteptare,
http://www.tody.ro/document/2013-09-30-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-Ministerul-Sanatatii-transplant-renal-liste-de-asteptare și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/201309-30-Raspuns-la-Intrebare-11-Ministerul-Sanatatii-transplant-renal-liste-de-asteptare

02.09.2013 - Întrebarea (7) - către Ministrul Sănătății privind cheltuielile legate de transplantul de rinichi
versus cost hemodializă,
și (VIDEO) http://youtu.be/nX6wYKRjAvE, și răspunsul
primit, http://www.tody.ro/document/2013-09-02-Raspuns-la-Intrebare-7-catre-Ministerul-Sanatatii-privind-cost-transplan-rinichi-versus-cost-hemodializa
http://www.tody.ro/document/2013-09-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-7-catre-MS-privind-cost-transplan-rinichi-versus-cost-hemodializa

22.04.2013 - Întrebarea (3) - către Ministrul Sănătății privind costul dializei și transplantului,
și răspunsul primit,
senator-Valeriu-Todirascu-cost-dializa-si-transplant

http://www.tody.ro/document/2013-04-22-

http://www.tody.ro/document/2013-06-10-Senator-Valeriu-Todirascu-raspuns-MS-cost-dializa-si-transplant

Direcția de acțiune: Măsuri anti-risipă prin definirea corectă a pachetului de servicii
medicale de bază
11.11.2015 - Inițiativa Legislativă (91) - privind modificarea Legii 487/2002 a sănătății mintale și a
protecției persoanelor cu tulburări psihice, Bp.624/18.11.2015
08.10.2013 - Declarație politică (10) - privind pachetul de baza al serviciilor de sănătate, http://www.tody.ro/document/2013-10-08Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politica-pachetul-de-baza-al-serviciilor-de-sanatate și (VIDEO) http://youtu.be/EDoYjPwk54A
30.09.2013 - Întrebarea (12) - către Ministerul Sănătății revenire privind pachetul de bază al serviciilor de
sănătate,
http://www.tody.ro/document/2013-09-30-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-MS-revenire-privind-pachetul-de-baza,
și
răspunsul
primit,
http://www.tody.ro/document/2013-09-30-Raspuns-MS-la-revenire-la-interpelarea-privind-pachetul-de-baza

13.05.2013 - Interpelare (2) cu propunerea nr.1 de majorare a finanțării Sănătății, fără alocări suplimentare
de la buget, prin diminuarea furtului, risipei și deturnării a multor mln EUR anual, definind corect
pachetului de bază de servicii medicale, http://www.tody.ro/document/2013-05-13-Interpelare-1-pachet-de-servicii-de-baza-sanatate și (VIDEO)
http://youtu.be/yzWJ3UaaV1E și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2013-08-07-Raspuns-la-interpelarea-2-solutia-nr-2-de-finantare-Sanatate-prin-pachet-de-baza

Direcția de acțiune: Măsuri privind risipa din domeniul malpraxisului medical
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind depunerea plângerii penale la DNA împotriva
funcționarilor ASF privind despăgubirile de malpraxis:
http://ziare.realitatea.net/plangere-la-dna-impotriva-functionarilor-asf-pentru-abuz-in-serviciu-privind-despagubirile-din-fondurile-de-malpraxis_1642483.html
http://www.bursa.ro/senator-valeriu-todirascu-am-depus-o-plangere-la-dna-impotriva-functionarilor-asf-pentru-abuz-in-serviciu-266982&s=strategia_nationala_anticoruptie&articol=266982.html
http://jurnalulbucurestiului.ro/plangere-penala-depusa-la-dna-impotriva-functionarilor-asf-pentru-abuz-in-serviciu-privind-despagubirile-din-fondurile-de-malpraxis/
http://www.testatinromania.ro/plangere-penala-depusa-la-dna-impotriva-functionarilor-asf-pentru-abuz-in-serviciu-privind-despagubirile-din-fondurile-de-malpraxis-citeste-mai-mult-plangere-penaladepusa-la-dna-impotriva-functiona/
http://www.ziarulprofit.ro/index.php/asf-parat-la-dna/
http://www.stiripesurse.ro/asf-parat-la-dna_953291.htm
http://mamadeprofesie.ro/blog/plangere-penala-la-dna-pentru-infractiunea-de-abuz-in-serviciu-contra-intereselor-cadrelor-medicale-furnizorilor-de-servicii-de-sanatate-al-pacientilor-prejudiciati-prinmalpraxis.html
http://amfms.ro/plangere-penala-la-dna-pentru-infractiunea-de-abuz-in-serviciu-contra-intereselor-cadrelor-medicale-furnizorilor-de-servicii-de-sanatate-al-pacientilor-prejudiciati-prin-malpraxis/

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu pentru modificarea legii malpraxisului:

http://www.dcnews.ro/un-senator-denun-a-marea-lovitura-pe-care-o-dau-firmele-de-asigurari_472062.html
http://www.obiectiv.info/un-senator-denun-a-marea-lovitura-pe-care-o-dau-firmele-de-asigurari_70421.html
http://www.xprimm.md/Despagubirile-pe-malpraxis-medical-limitate-la-30-de-salarii-medii-brute-pe-economie-articol-2,3,100-51142.htm
http://jurnalulbucurestiului.ro/controverse-nefondate-la-legea-malpraxisului-medical-aprobata-de-senat/
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40185/Despagubirile-de-malpraxis-ar-putea-acoperi-si-prejudiciile-produse-pacientilor-din-cauza-conditiilor-precare-din-spitale.html
http://www.imaginearomaniei.ro/index.php/comunicate/item/5360-scrisoare-deschis%C4%83-c%C4%83tre-avocatul-poporului-privind-daunele-produse-medicilor-%C8%99i-pacien%C8%9Bilor-prin-legea-malpraxisului

http://timpolis.ro/un-prim-pas-catre-modificarea-legii-malpraxisului/
http://amfms.ro/valeriu-todirascu-asigurarea-de-malpraxis-o-haiducie-moderna-a-politrucilor-de-la-ministerul-sanatatii/
http://www.ultima-ora.ro/2015/03/26/senatul-a-aprobat-modificarea-legii-malpraxisului/
http://www.curieruljudiciar.ro/2011/12/20/senatul-a-adoptat-legea-privind-confiscarea-extinsa-a-averii/
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40185/Despagubirile-de-malpraxis-ar-putea-acoperi-si-prejudiciile-produse-pacientilor-din-cauza-conditiilor-precare-din-spitale.html
http://www.medipedia.ro/Articole/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/38399/Senatorii-au-votat-solutionarea-unor.aspx
http://www.i-medic.ro/stiri/senatorii-au-votat-pentru-solutionarea-unor-probleme-din-domeniul-malpraxisului
http://jurnalulbucurestiului.ro/senatul-a-aprobat-modificarea-legii-malpraxisului-initiata-de-senatorul-todirascu-si-doctorul-greceanu/
http://www.testatinromania.ro/senatul-a-aprobat-modificarea-legii-malpraxisului-initiata-de-senatorul-todirascu-si-doctorul-greceanu/
http://www.romedic.ro/senatorii-au-votat-pentru-solutionarea-unor-probleme-din-domeniul-malpraxisului-0N50513
http://www.televiziunea-medicala.ro/s-a-aprobat-modificarea-legii-malpraxisului/
http://www.1asig.ro/Propunere-legislativa-Asiguratorii-ar-putea-acoperi-daunele-pe-malpraxis-in-limita-a-60-de-salarii-medii-brute-pe-economie-articol-2,3,100-49517.htm
http://www.manager.ro/articole/financiar-bancar/senator-pacientii-prejudiciati-prin-malpraxis-sunt-despagubiti-cu-prea-putini-bani-65001.html
http://stiri.netul.ro/modificarile-la-legea-malpraxisului-medical-contestate-de-senatorul-todirascu_60593.html
http://timpolis.ro/tergiversarea-adoptarii-legii-malpraxisului-produce-prejudicii-uriase-sistemului-medical-romanesc/
http://www.promptmedia.ro/2014/07/bucuresti-doar-5-din-sumele-colectate-de-asiguratori-ajung-la-pacientii-afectati-de-malpraxis-se-cere-modificarea-legislatiei-in-regim-de-urgenta/
http://brandreport.ro/95-din-despagubirile-cazurilor-de-malpraxis-ajung-la-companiile-de-asigurari/

07.03.0216 - Înterpelare (34) - revenire către MF referitor la raspunsul eronat al ASF privind sumele
încasate pentru polițele de malpraxis și rămase neutilizate, http://www.tody.ro/document/2016-03-07-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-MF-dateASF-privind-sumele-2015-malpraxis și (VIDEO) https://youtu.be/AgdLT2r7oe8
01.02.0216 - Întrebare (63) - către Președintele ASF privind sumele încasate pentru polițele de malpraxis și
rămase
neutilizate,
http://www.tody.ro/document/2016-02-01-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-ASF-privind-sumele-incasate-entru-malpraxis
și
VIDEO
https://youtu.be/U05mFkLSoRQ și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2016-02-01-Intrebare-63-Raspuns-ASF-privind-sumele-incasate-pt-malpraxis
30.11.2015 - Comunicat de presă (181) - privind modificarea legii malpraxisului medical, care a făcut
posibil ca doar 5% din sumele colectate din asigurările de malpraxis să ajungă la pacienţii prejudiciaţi, iar
restul 95% din sumele colectate să devină venituri definitive ale companiilor de asigurări,
https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/796984853760646

26.11.2015 - Inițiativa Legislativă (100) - privind modificarea legii malpraxisului medical, care a făcut
posibil ca doar 5% din sumele colectate din asigurările de malpraxis să ajungă la pacienţii prejudiciaţi, iar
restul 95% din sumele colectate să devină venituri definitive ale companiilor de asigurări,
https://www.tody.ro/document/2015-11-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-99-Stoparea-deturnarii-fondurilor-destinate-malpraxisului

17.04.2015 - Comunicat de presă (125) - Plângere penală împotriva persoanelor din cadrul Autorității de
Supraveghere Financiară, responsabili de deturnarea despagubirilor de malpraxis, http://www.comunicatedepresa.ro/senatorvaleriu-todirascu/plangere-penala-depusa-la-dna-impotriva-functionarilor-asf-pentru-abuz-in-serviciu-privind-despagubirile-din-fondurile-de-malpraxis

17.04.2015 - Plângere penală (2) - împotriva persoanelor din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară,
responsabili de deturnarea despăgubirilor de malpraxis, http://www.tody.ro/document/2015-04-17-Senator-Valeriu-Todirascu-plangere-penala-DNAfunctionari-ASF-abuz-in-serviciu-fonduri-malpraxis

16.04.2015 - Scrisoare (64) - către Avocatul Poporului despre daunele produse medicilor, personalului
mediu sanitar şi pacienţilor victime ale malpraxisului medical de către Legea nr.95/2006, http://www.tody.ro/document/201504-20-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-Avocatul-Poporului-daunele-produse-de-legea-malpraxisului și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2015-04-17-Raspuns-AvocatulPoporului-despre-daunele-produse-medicilor-de-legea-malpraxisului

02.04.2015 - Comunicat de presă (119) - Controverse nefondate la legea malpraxisului medical, aprobată
de Senat, http://www.comunicatedepresa.ro//senator-valeriu-todirascu/controverse-nefondate-la-legea-malpraxisului-medical-aprobata-de-senat/?nwl=1318
25.03.2015 - Comunicat de presă (116) - Senatul a aprobat modificarea legii malpraxisului, inițiată de
senatorul Todirașcu și doctorul Greceanu, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-a-aprobat-modificarea-legii-malpraxisului-initiata-desenatorul-todirascu-si-doctorul-greceanu

23.03.2015 - Pledoarie în Senat pentru stoparea haiduciei moderne în domeniul malpaxisului prin care
personalul medical este obligaț să plătească de două ori despăgubirile de malpraxis, o dată, când plăteșc
polița obligatorie de asigurare și a doua oară când plătesc, către pacienții prejudiciați, daunele stabilite prin
sentințe judecătorești, în timp ce, din sumele colectate, nivelul despăgubirii pacienților prejudiciați de
malpraxis în anii 2011, 2012, 2013 și 2014 a fost de 6%, 5%, 2% și respectiv 6%, (VIDEO) http://youtu.be/yEquyYK9C3U

03.03.2015 - Pledoarie pentru stoparea haiduciei moderne in domeniul malpaxisului prin modificarea Legii
nr. 95/2006 Reformei Sănătății prin care personalul medical este obligaț să plătească de două ori
despăgubirile de malpraxis: o dată, când plăteșc polița obligatorie de asigurare și a doua oară când plătesc
către pacienții prejudiciați daunele stabilite prin sentințe judecătorești, în timp ce, din sumele colectate,
nivelul despăgubirii pacienților prejudiciați de malpraxis în anii 2011, 2012 și 2013 a fost de 6%, 5% și
respectiv 2%, (VIDEO) http://youtu.be/9uxQItuIlIA
02.03.2015 - Întrebare (47) - către ASF privind destinația sumelor incasate pentru polițele de malpraxis și
rămase neutilizate, http://www.tody.ro/document/2015-03-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-ASF-privind-sumele-incasate-pt-malpraxis-si-ramase-neutilizate, (VIDEO)
http://youtu.be/aWgcWdM8ZuU și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2015-03-02-Raspuns-la-Intrebare-catre-ASF-privind-sumele-incasate-pt-malpraxis-si-ramase-neutilizate
12.02.2015 - Întrebare (44) - către ASF privind responsabilitatea funcționarilor ASF în privința tarifelor
stabilite de companiile de asigurări, corectitudinea acordării despăgubirilor, controlul şi sancţionarea
societăţilor de asigurări, http://www.tody.ro/document/2015-02-12-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-privind-responsabilitatea-ASF-in-privinta-asigurarilor-de-malpraxis și
răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2015-02-12-Raspuns-la-Intrebare-catre-ASF-privind-responsabilitatea-in-privinta-asigurarilor-de-malpraxis
15.11.2014 - Comunicat de presă (86) - SCANDALOS! Haiducia Guvernului Ponta deturnează banii
pacienților destinați despăgubirilor de malpraxis, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/scandalos-haiducia-guvernului-ponta-deturneazabanii-pacientilor-destinati-despagubirilor-de-malpraxis

19.10.2014 - Scrisoare (51) - Reclamație Administrativă privind Lipsa de răspuns la întrebarea adresată
ASF în 26.03.2014 evolutia în anul 2013 a plăților pentru despăgubirile de malpraxis, http://www.tody.ro/document/2014-1020-Scrisoarea-51-Reclamatie-administrativa-ASF-Valoarea-in-2013-a-daunelor-pentru-malpraxis și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-10-20-Raspuns-la-Reclamatieadministrativa-ASF-Valoarea-in-2013-a-daunelor-pentru-malpraxis

18.07.2014 - Comunicat de presă (71) - Inițiativa Legislativă depusă la Senat de stopare a deturnării banilor
destinați despăgubirii pentru malpraxis, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/propunere-legislativa-depusa-la-senat-de-stopare-a-deturnarii-banilordestina-i-despagubirii-pentru-malpraxis

30.06.2014 - Inițiativa Legislativă

(49) - modificarea Legii sănătății privind malpraxisul medical,
, evoluția în parlament B411/2014,

http://www.tody.ro/document/2014-06-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-pentru-modificarea-Legii-malpraxisului
http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18373, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14826

23.06.2014 - Întrebarea (32) - către ASF - REVENIRE din lipsă de răspuns la înterpelarea anterioara
privind evolutia în anul 2013 a plăților pentru despăgubirile de malpraxis, http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-ValeriuTodirascu-Intrebare-catre-ASF-privind-sumele-platiti-pacientilor-despagubiti-de-malpraxis și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Raspuns-la-Intrebare-catre-ASF-privindsumele-platite-pentru-malpraxis și http://www.tody.ro/document/2014-09-25-Punct-de-vedere-Autoritatea-de-Supraveghere-Financiara-legea-malpraxisului
21.06.2014 - Scrisoare (34) - către Tonio Borg, comisarul Comisiei Europene pentru sănătate, despre
Malpraxisul din România, http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-comisarul-UE-Tonio-Borg-despre-Malpraxisul-din-Romania, și
răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-06-21-Raspuns-la-Scrisoare-catre-UE-despre-Malpraxisul-din-Romania
24.03.2014 - Pledoarie, dezbatere și votul în plenul Senatului referitor la propunerea de modificare a Legii
Malpraxisului medical, (VIDEO) http://youtu.be/8lUD_hJRaO4
24.03.2014 - Comunicat de presă (40) - Senatul a respins proiectul de lege al Malpraxisului medical, lista
nominală a celor care au respins-o, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatul-respinge-modificarea-legii-malpraxisului-medical
02.10.2013 - Comunicat de presă (11) - Malpraxis sau cum Ministerul Sănătății deturnează către
asiguratori 95% din banii pacienților, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/malpraxisul-medical-sau-cum-95-din-banii-pacientilor-sunt-deturnati-deministerul-sanatatii-catre-asiguratori/?nwl=1333

01.10.2013 - Declarație Politică (9) - Malpraxis sau cum Ministerul Sănătății deturnează către asiguratori
95% banii pacienților,
i, (VIDEO)
http://www.tody.ro/document/2013-10-01-Senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politica-Malpraxis-sau-cum-deturneaza-MS-banii-pacientilor-catre-asigurator

http://youtu.be/10r6y73XvTI

24.06.2013 - Comunicat de presă (1) - cele doua Proiecte de Lege privind malpraxisul, http://www.ziare.com/stiri/spitale/p-douaproiecte-de-lege-privind-malpraxisul-medical-ministerul-sanatatii-versus-noua-republica-1243122

08.07.2014 - Articol Contributors.ro (2) - Doua Proiecte de Lege privind malpraxisul medical: Ministerul
Sănătății versus Noua Republică, http://www.contributors.ro/editorial/doua-proiecte-de-lege-privind-malpraxisul-medical-ministerul-sanata%C8%9Bii-versus-noua-republica/?cfcc
17.02.2014 - Interpelare (18) - propunerea nr.16/2 privind cum Ministerul Sănătății deturnează către
companiile de asigurări a 40 mln EUR anual, respectiv 95% din banii colecatați de la medici și
anagajatori, a căror destinație inițială era despăgubiriea de malpraxis a pacienților prejudiciați,
http://www.tody.ro/document/2014-02-17-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-MS-privind-malpraxis-medical, (VIDEO) http://youtu.be/R0EbNORBzwM, și răspunsul primit,
http://www.tody.ro/document/2014-02-17-Raspuns-la-Interpelarea-18-catre-MS-privind-malpraxisul-medical

17.02.2014 - Întrebarea (19) - către ASF privind plățile din 2013 a despăgubirior de malpraxis,
http://www.tody.ro/document/2014-02-17-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-ASF-privind-sumele-platiti-pacientilor-despagubiti-de-malpraxis și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2014-10-20Raspuns-la-Reclamatie-administrativa-ASF-Valoarea-in-2013-a-daunelor-pentru-malpraxis

30.09.2013 - Interpelare (7) - propunerea nr.16/1 privind cum Ministerul Sănătății deturnează către
companiile de asigurări a 40 mln EUR anual, respectiv 95% din banii colecatați de la medici și
anagajatori, a căror destinație inițială era despăgubirieade malpraxis a pacienților prejudiciați,
http://www.tody.ro/document/2013-09-30-Senator-Valeriu-Todirascu-interpelare-7-Malpraxis-sau-cum-se-deturneaza-banii-pacientilor-catre-asiguratori
și
răspunsul
primit
http://www.tody.ro/document/2013-09-30-Raspuns-la-Interpelare-Malpraxis-sau-cum-se-deturneaza-banii-pacientilor-catre-asiguratori

18.06.2013 - Inițiativa Legislativă (10) - privind Malpraxisul Medical, http://www.tody.ro/document/2013-06-18-Senator-Valeriu-TodirascuPropunere-legislativa-Malpraxis-modificarea-Legii-95-2006, evoluția în parlament a proiectului de lege, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17452&cam=1

01.04.2013 - Întrebarea (2) către Ministrul Sănătății - privind despăgubirile de malpraxis,
http://www.tody.ro/document/2013-04-01-Intrebare-3-despre-malpraxis-Valeriu-Todirascu, și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2013-06-13-Senator-Valeriu-Todirascu-raspuns2-Comisia-de-Supraveghere-a-Asigurarilor

18.02.2013 - Întrebarea (1) către Ministrul Sănătății - privind despăgubirile de malpraxis, http://www.tody.ro/document/201302-18-Intrebare-1-Ministrul-Sanatatii-malpraxis, și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2013-03-18-Raspuns-la-intrebare-2-malpraxis

Direcția de acțiune: Măsuri împotriva dijmuirii profesiilor de biochimist, biolog și chimist

19.04.2016 - Pledoarie în Senat pentru modificarea legii Ordinului biologilor, privind stoparea abuzurilor și
a neconstituționalității acesteia: i) Legea Ordinului biologilor obstrucționează accesul pe piața forței de
muncă al profesioniștilor din acest domeniu, prin transferul către o organizație privată (care reprezintă
doar pe membrii săi) a obligațiilor Ministerului Sănătății - autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice
ce are funcţii principale care vizează educarea și dezvoltarea resurselor umane - de avizare a pregătirii
profesionale continui și ii) Legea Ordinului biologilor obstrucționează orice competiție în domeniul
serviciilor de pregătire profesională, pentru că prevede atribuții care permit recunoașterea de către

Ordinul biologilor a unor astfel de servicii educaționale, prin care sunt eliminați abuziv de pe piață alți
furnizori de servicii similare din România și UE în totală contradicție cu libera circulație a serviciilor,
inclusiv educaționale, garantată în UE, și astfel obligă membrii să cumpere servicii de pregătire
profesională furnizate doar de afacerile personale ale conducerii Ordinului Biologilor, https://youtu.be/4oFkt7Lvrtk
26.10.2015 - Scrisoare (72) - către Ordinul biologilor privind lipsa de răspuns și reclamație administrativă
referitor la întrebare nr. 3360/a din 5.10.2015 având ca temă „Referitor la activitatea desfășurată de către
OBBCSS, https://www.tody.ro/document/2015-10-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Reclamatie-lipsa-raspuns-Ordinul-biologilor
05.10.2015 - Întrebare (57) - revenire la întrebările fără răspuns din 12 februarie 2015 referitoare la
activitatea desfășurată de către Ordinul biologilor, https://www.tody.ro/document/2015-10-05-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-Ordinul-biologilor-privindactivitatea-desfasurata, (VIDEO) https://youtu.be/c0mP6Kd282Y și răspunsul primit https://www.tody.ro/document/2015-10-05-Raspuns-Ordinul-biologilor-privind-activitatea-desfasurata
15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (80) - privind modificarea Legii Ordinului biologilor, pentru asigurarea
dreptului constituțional al profesioniștilor din acest domeniu de acces neîngrădit la muncă prin avizarea
de către MS a cursurilor de pregătire profesională continuă, fără a putea fi respinse abuziv de către
Ordinul Biologilor, https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-privind-abuzurile-din-cadrul-Ordinului-biologilor
03.03.2015 - Scrisoare (60) - Reclamație administrativă referitor la lipsă răspuns din partea Ordinului
biologilor, http://www.tody.ro/document/2015-03-03-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoarea-catre-Ordniul-biologilor-reclamatie-administrativa
18.02.2015 - Scrisoare (58) - către Ordinului biologilor referitor la activitatea desfășurată, http://www.tody.ro/document/201502-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-Ordinul-biologilor-privind-activitatea-desfasurata

16.09.2014 - Întrebare (36) - REVENIRE către Ministerul Sănătății privind autorizarea exercitării
profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, http://www.tody.ro/document/2014-09-16-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MS-privind-autorizarea-biologilorprofesionisti, (VIDEO) http://youtu.be/_jA2ghGsefo, și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-09-16-Raspuns-la-Intrebare-36-privind-autorizarea-biologilor
09.05.2014 - Comunicat de presă (52) - Proiect de Lege depus la Senat pentru eliminarea abuzurilor din
activitatea Ordinului biologilor, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/proiect-de-lege-depus-la-senat-pentru-eliminarea-abuzurilor-din-activitatea-ordinului-biologilor

09.05.2014 - Inițiativa Legislativă (39) - pentru eliminarea abuzurilor din activitatea Ordinului
biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor, prin modificarea Legii nr.460/2003, http://www.tody.ro/document/2014-05-09-Senator-ValeriuTodirascu-propunere-legislativa-eliminare-abuzuri-activitate-Ordinul-biologilor-Legea-460-2003

24.03.2014 - Scrisoare către ANI (18) - privind Conflictul de interese la persoanele cu funcţii de conducere
în organizaţiile neguvernamentale, profesionale, de drept public, http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catreANI-conflict-interese-functionari-organizatii-drept-public și răspunsul primit
03.03.2014 - Întrebarea (21) - către MS despre autorizarea biologilor profesionisti, http://www.tody.ro/document/2014-03-03Intrebare-20-catre-MS-privind-autorizarea-biologilor-profesionisti și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014-03-03-Raspuns-la-Intrebarea-20-catre-MS-privind-autorizarea-biologilor-profesionisti
03.03.2014 - Interpelare (19) - către MS privind Autorizarea exercitării profesiunilor de biochimist, biolog
şi chimist, http://www.tody.ro/document/2014-03-03-Interpelare-19-catre-MS-privind-autorizarea-biologilor-profesionisti, și răspunsul primit http://www.tody.ro/document/2014http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Raspuns-la-Scrisoare-catre-ANI-conflict-interese-functionari-organizatii-drept-public

03-03-Raspuns-la-Interpelarea-19-catre-MS-privind-autorizarea-biologilor-profesionisti

18.11.2013 - Scrisoare către Avocatul Poporului (12) - revenire la scrisoarea privind Ordinul Biologilor,
http://www.tody.ro/document/2013-11-18-Senator-valeriu-Todirascu-scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-revenire-raspuns-privind-ordinul-biologilor,
și
răspunsul
primit
http://www.tody.ro/document/2013-11-18-Raspuns-la-Scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-revenire-raspuns-privind-ordinul-biologilor

25.09.2013 - Scrisoare către Avocatul Poporului (13) - privind neconstituționalitatea Legii nr.460/2003
pentru exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, inființarea, organizarea și funcționarea
Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România, http://www.tody.ro/document/2013-09-25-SenatorValeriu-Todirascu-scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-neconstitutionalitatea-legii-460-din-2003, și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2013-09-25-Raspuns-Avocatul-Poporului-privindneconstitutionalitatea-legii-460-din-2003

Educația și Învățământul
Direcția de acțiune: Măsuri referitoare la domeniul educației
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu pentru reintegrarea copiilor din diasporă:
http://epochtimes-romania.com/news/reintegrarea-copiilor-din-diaspora-in-atentia-parlamentului---239208
http://www.jurnalulromanesc.at/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-pentru-reintegrarea-copiilor-din-diaspora/
http://ziuadecj.realitatea.net/politica/lege-pentru-reintegrarea-copiilor-din-diaspora--141774.html
http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/lege-pentru-reintegrarea-copiilor-din-diaspora-5735468
http://www.napocanews.ro/2015/10/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-pentru-reintegrarea-copiilor-din-diaspora.html

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu pentru programele, opționale și cu plată, de
supraveghere a copiilor atunci când părinții se află în câmpul muncii:
http://www.realitatea.net/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-care-asigura-parintilor-ce-muncesc-o-supraveghere-a-copiilor-in-vacantele-de-vara_1816790.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/politic-comunicate/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-care-asigura-parintilor-ce-muncesc-o-supraveghere-a-copiilor-in-vacantele-de-vara-569854.html
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-care-asigura-parintilor-ce-muncesc-o-supraveghere-a-copiilor-in-vacantele-de-vara-325327
http://www.ziarelive.ro/stiri/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-care-asigura-parintilor-ce-muncesc-o-supraveghere-a-copiilor-in-vacantele-de-vara.html
http://www.stiri-live.ro/stiri/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-care-asigura-parin-ilor-ce-muncesc-o-supraveghere-a-copiilor-in-vacan-ele-de-vara-337052.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-care-asigura-parin-ilor-ce-muncesc-o-supraveghere-a-copiilor-in-vacan-ele-de-vara-3964473.html
http://www.actualitati.net/local-constanta/noua-republica-depus-parlament-lege-care-asigura-parintilor-muncesc-supraveghere-2664992
http://epochtimes.ro/news/valeriu-todirascu-majoritatea-parlamentara-a-refuzat-sa-vina-in-sprijinul-parintilor-cu-copiii---232955
http://www.testatinromania.ro/guvernul-ponta-si-majoritatea-din-parlament-sunt-impotriva-programelor-optionale-de-educatie-a-copiilor/
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17471151-pdl-propune-scolile-gradinitile-functioneze-perioada-vacantei-vara-pentru-parintii-care-nu-cine-isi-lase-copiii-initiativa-legislativa.htm

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/proiect-legislativ-pdl-propune-ca-colile-i-gradini-ele-sa-func-ioneze-i-pe-timpul-vacan-ei-de-vara-84748.html

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind pedepsirea elevilor merituoși:
http://epochtimes-romania.com/news/todirascu-ministerul-educatiei-preocupat-de-bunastarea-notarilor-si-traducatorilor-nu-a-elevilor-merituosi---230976
http://timpolis.ro/ministerul-educatiei-acuzat-ca-pedepseste-performanta/â
http://www.ziuanews.ro/stiri/ministerul-educatiei-pedepseste-elevii-merituosi-165801

04.04.0216 - Întrebare (68) - către ministrul educației privind neacordarea în anul 2015 a burselor "Meritul
Olimpic", http://www.tody.ro/document/2016-04-04-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-MEN-neacordarea-burselor-Meritul-Olimpic și (VIDEO) https://youtu.be/mOXPQ2E_9J8
01.02.2016 - Interpelare (32) - către Ministrul Educației privind neaplicarea Legii 118/2015 privind
modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, http://www.tody.ro/document/2016-02-01-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-MinistrulEducatiei-privind-olimpicii-internationali și VIDEO https://youtu.be/98AKe1yq-Gw, și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2016-02-01-Raspuns-interpelare-MEN-privindaplicarea-legii-privind-olimpicii-internationali

27.11.2015 - Scrisoare (73) - Plangere împotriva Ministerului Educației Naționale privind lipsa de
răspunsuri concrete la interpelarea despre furnizarea de servicii educaționale în perioada vacanței de vară,
https://www.tody.ro/document/2015-11-27-Senator-Valeriu-Todirascu-plangere-Ministerul-Educatiei

24.10.2015 - Comunicat de presă (161) - Noua Republică a depus la Parlament o Lege privind modificarea
Legii Educației Naționale cu programe opționale și cu plată, în școli și grădiniţe, pentru vacanța de vară, în
scopul supravegherii şi instruirii copiilor în activităţi opționale și recreative, ai căror părinţi doresc aceasta,
care muncesc și nu au o soluție alternativă de supraveghere a copiilor în timpul vacanței,
http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-care-asigura-parintilor-ce-muncesc-o-supraveghere-a-copiilor-in-vacantele-de-vara

10.10.2015 - Comunicat de presă (158) - Noua Republică a depus la Parlament o lege pentru reintegrarea
copiilor din Diasporă, care se întorc din SUA, Canada, Australia sau Noua Zeelandă, http://www.comunicatedepresa.ro/partidulnoua-republica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-o-lege-pentru-reintegrarea-copiilor-din-diaspora

15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (82) - privind modificarea Legii Educației Naționale cu programe
opționale și cu plata, în școli și grădiniţe, pentru vacanța de vară, în scopul supravegherii şi instruirii copiilor
în activităţi opționale și recreative, ai căror părinţi doresc aceasta, fiind implicați în câmpul muncii și
neavând o soluție alternativă de supraveghere a copiilor în timpul vacanței și fără costuri exagerate,
https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Senator-Valeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Legea-educatiei-program-optional-contracost-vacanta-de-vara

15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (81) - privind modificarea Legii Educației Naționale în scopul extinderii
listei ţărilor cu învăţământ performant pentru care statul recunoaște studiile preuniversitare incomplete
sau complete efectuate în SUA, Canada, Australia sau Noua Zeelandă, în mod similar cum se întâmplă
acum în cazul echivalării studiilor în tările membre UE, încadrarea copiilor cu studii incomplete în grupul
copiilor cu nevoi speciale de educaţie și organizarea de cursuri suplimentare, https://www.tody.ro/document/2015-09-15-SenatorValeriu-Todirascu-Initiativa-Legislativa-Legea-educatiei-cursuri-copiii-nevoi-educationale

15.09.2015 - Interpelare (31) - Revenire la interpelare Ministrul Educației privind lipsa furnizării de servicii
educaționale în perioada vacanței de vară, conform prevederilor din Legea Educaţiei în care se
menționează că învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege și, cu toate acestea, mai

mult de 3 din cele 12 luni ale anului, copiii sunt în vacanţă iar Ministerul Educației nu se preocupă ca, în
perioada vacanțelor, cât mai mulți copii să fie antrenați în activitați educativ-recreative, ajutând, astfel,
părinții ocupați în activitatea profesională să asigure supravegherea copiiilor lor și în perioada vacanțelor,
https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Senator-Valeriu-Todirascu-revenire-Interpelare-Ministerul-Educatiei-furnizare-servicii-educationale-vara,
(VIDEO) https://youtu.be/-OxzkOHEDO4, și
răspunsul primit, https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Raspuns-la-Interpelare-catre-ME-furnizare-servicii-educationale-vacanta-de-vara
22.06.2015 - Interpelare (30) - către Ministrul Educației Naționale privind furnizarea de servicii educaționale
în perioada vacanței de vară, http://www.tody.ro/document/2015-06-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-catre-MEN-privind-serviciile-educationale-in-perioada-vacantei-de-vara,
(VIDEO) http://youtu.be/Xg7jBAZ3GZc, și răspunsul primit, https://www.tody.ro/document/2015-06-22-Raspuns-la-Interpelare-Ministerul-Educatiei-furnizare-servicii-educationale-invacanta-de-vara

22.06.2015 - Întrebare (53) - către Ministrul Educației Naționale privind lipsa răspuns la întrebarea despre
garantarea autenticităţii diplomelor internaţionale, http://www.tody.ro/document/2015-06-22-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-MEN-privind-autenticitateadiplomelor, (VIDEO) http://youtu.be/SG8z0xguqG0, și răspunsul primit, https://www.tody.ro/document/2015-06-22-Raspuns-la-Intrebare-Ministerul-Educatiei-privind-garantarea-deMEN-a-autenticitatii-diplomelor

29.05.2015 - Inițiativa Legislativă 68 - pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului numărul
504/2002, http://www.tody.ro/document/2015-05-28-Propunere-legislativa-68-pentru-modificarea-Legii-audiovizualului-504-2002
29.04.2015 - Comunicat de presă (128) - Guvernul Ponta și majoritatea din Parlament sunt împotriva
programelor, opționale și cu plată, de supraveghere a copiilor atunci când părinții se află în câmpul muncii,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-ponta-si-majoritatea-din-parlament-sunt-impotriva-programelor-optionale-de-educatie-a-copiilor-atunci-cand-parintii-se-afla-in-campul-muncii

22.04.2015 - Pledoarie în Senat pentru întroducerea unui program de vară, opțional și cu plată, în şcoli şi
grădiniţe, venind în sprijinul părinţilor aflați în câmpul muncii și a căror copii în perioada vacanțelor de vară
rămân nesupravegheaţi, riscând să se accidenteze sau să fie expuşi unor anturaje necorespunzătoare,
consumului de alcool sau de droguri, http://youtu.be/jxgmxQGfGQQ
16.04.2015 - Pledoarie în Senat pentru implementarea unui program de ajutorare a elevilor care au studii
preuniversitare incomplete efectuate în SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă şi care la întoarcerea în
România prezintă dificultăţi şi nevoi speciale pentru integrarea în învăţământul românesc, în vederea
recuperării rapide a materiilor necesare unui absolvent de învăţământ românesc, dar neparcurse de
aceştia în străinătate, materii ca Limba română şi Istoria României, (VIDEO) http://youtu.be/KYrZltBrYIo
11.03.2014 - Declarație politică (19) - privind Discriminarea elevilor din București exercitată de Ministerul
Educației în cadrul competițiilor scolare, http://www.tody.ro/document/2014-03-11-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-Politica-privind-discriminarea-elevilor-in-concursurilescolare, (VIDEO) http://youtu.be/LQZH_i-LMUs
03.03.2015 - Comunicat de presă (104) - Ministerul Educaţiei pedepseşte elevii merituoşi,
http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/ministerul-educatiei-pedepseste-elevii-merituosi

02.03.2015 - Declarație politică (33) - Ministerul Educaţiei pedepseşte elevii merituoşi,
02-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-Ministerul-Educatiei-pedepseste-elevii-merituosi, (VIDEO) http://youtu.be/J6wARj4p11Y

http://www.tody.ro/document/2015-03-

03.03.2014 - Întrebarea (20) - către Ministerul Educației privind concursurile scolare, http://www.tody.ro/document/2014-03-03Intrebare-21-catre-Ministerul-Educatiei-privind-discriminarea-elevilor-in-concursurile-scolare, și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2014-03-03-Raspuns-la-Intrebare-21-catreMinisterul-Educatiei-privind-concursurile-scolare

23.01.2014 - Comunicat de presă (29) - Proiect de Lege depus la Senat - echivalarea studiilor
preuniversitare ale copiilor români efectuate în ţări dezvoltate, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/echivalarea-studiilorpreuniversitare-ale-copiilor-romani-efectuate-in-tari-dezvoltate-proeict-de-lege-depus-la-senat, http://www.ziare.com/scoala/elevi/senatorul-todirascu-proiect-de-lege-pentru-echivalarea-studiilor-din-strainatateale-copiilor-romani-1279085

03.09.2013 - Declarație politică (5) - Despre criza învățământului românesc,
Declaratie-politica-6-Invatamantul-romanesc-in-criza și (VIDEO) http://youtu.be/sYzmZWZ3tug

http://www.tody.ro/document/2013-09-03-Senator-Valeriu-Todirascu-

23.01.2014 - Inițiativa Legislativă (28) - privind modificarea Legii Educației Naționale echivalarea
studiilor preuniversitare, http://www.tody.ro/document/2014-01-23-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-Legii-Educatiei-Nationale-echivalarea-studiilor-preuniversitare,
evoluția în parlament: http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=17959

02.12.2013 - Întrebare - către Ministerul Sănătății privind revista de chirurgie pediatrica,
http://www.tody.ro/document/2013-12-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-Ministerul-Sanatatii-privind-revista-de-chirurgie-pediatrica,
și
răspunsul
primit,
http://www.tody.ro/document/2013-12-02-Raspuns-Ministerul-Sanatatii-privind-revista-de-chirurgie-pediatrica

02.12.2013 - Întrebare - către Ministerul Educației privind revista de chirurgie pediatrica,
http://www.tody.ro/document/2013-12-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-catre-Ministerul-Educatiei-privind-revista-de-chirurgie-pediatrica,
și
răspunsul
primit
http://www.tody.ro/document/2013-12-02-Raspuns-la-Intrebare-catre-Ministerul-Educatiei-privind-revista-de-chirurgie-pediatrica

16.03.2015 - Întrebare (48) - către Ministerul Educației Naționale privind garantarea autenticităţii diplomelor
internaţionale de către MEN, http://www.tody.ro/document/2015-03-16-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-privind-garantarea-de-catre-MEN-a-autenticitatii-diplomelor-internationale,
(VIDEO) http://youtu.be/rEP2oZeMihc
28.10.2013 - Întrebarea (14) - către Ministrul Educației privind echivalarea studiilor şi diplomelor,
http://www.tody.ro/document/2013-10-28-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-Ministerul-Educatiei-privind-echivalarea-studiilor și (VIDEO) http://youtu.be/uxcNMOodDs0, și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2013-10-28-Raspuns-la-Intrebare-14-catre-Ministerul-Educatiei-privind-echivalarea-studiilor

17.09.2013 - Întrebarea (9) - către Ministrul Educației despre școlile care ar cădea la cutremur,
http://www.tody.ro/document/2013-09-17-Senator-Valeriu-Todirascu-intrebare-catre-Ministrul-Educatiei-despre-starea-seismica-a-scolilor și (VIDEO) http://youtu.be/L2aKJeV5rBc , și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2013-09-17-Raspuns-la-Intrebare-9-catre-Ministrul-Educatiei-despre-starea-seismica-a-scolilor

02.09.2013 - Interpelare (5) - către Ministrul Educației despre situația alarmantă din învățământ,
http://www.tody.ro/document/2013-09-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-5-situatia-alarmanta-din-invatamint și (VIDEO) http://youtu.be/sYzmZWZ3tug, și răspunsul primit
http://www.tody.ro/document/2013-09-02-Raspuns-Ministrul-Educatiei-situatia-alarmanta-din-invatamint

20.09.2013 - Inițiativa Legislativă (17) - privind modificarea Legii Educației, pentru a permite organizarea
școlii de vară și a programului facultativ al grădinițelor în perioada vacanțelor școlare, http://www.tody.ro/document/2013-09-12Senator-Valeriu-Todirascu-propunere-legislativa-Legea-invatamintului-program-de-vacanta,
evoluția în parlament a proiectului de lege,
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17710&cam=1

29.07.2013 - Inițiativa Legislativă (14) - privind utilizarea corectă a limbii române în normele elaborării
actelor legislative, http://www.tody.ro/document/2013-07-29-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-legislativa-14-norme-legislative-pde-utilizare-corecta-a-limbii-romane , evoluția în
parlament a proiectului de lege, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17514&cam=1

Referitor la finalizarea deciziei Parlamentului
privind condamnarea comunismului

Presa despre afirmațiile senatorului Todirașcu privind faptul că statul român favorizează
comunsimul:
http://nest-tv.ro/todirascu-statul-roman-favorizeaza-comunismul/
http://www.stiripesurse.ro/noua-republica-statul-roman-favorizeaza-comunismul_983066.html
http://www.politicaindirect.ro/noua-republica-statul-roman-favorizeaza-comunismul/
http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=7&article=17443

Presa despre demersul senatorului Todirașcu privind înființarea în București a Muzeului Dictaturii
Comuniste:
http://epochtimes-romania.com/news/infiintarea-muzeului-dictaturii-comuniste-in-bucuresti-respinsa-de-guvernul-ciolos-si-senat---245389

Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor
comuniste:
http://jurnalulbucurestiului.ro/inadmisibil-psd-si-aliatii-sai-din-parlament-acorda-protectie-legislativa-propagandei-comuniste/
http://www.evz.ro/un-senator-a-depus-la-parlament-legea-interzicerii-organizatiilor-si-simbolurilor-comuniste.html
http://www.realitatea.net/proiect-de-lege-ce-pedepse-risca-cei-care-neaga-crimele-comunismului_1787707.html
http://www.romaniatv.net/un-senator-propune-inchisoare-pentru-cei-care-neaga-crimele-comunismului_243856.html
http://www.mediafax.ro/politic/proiect-de-lege-inchisoare-de-la-6-luni-la-3-ani-pentru-cei-care-neaga-crimele-comunismului-14707380
http://adevarul.ro/news/politica/propunere-legislativa-Inchisoare-cei-neaga-crimele-comunismului-constituie-organizatii-caracter-comunist-1_55f1489af5eaafab2c747e64/index.html
http://timpolis.ro/un-senator-a-depus-la-parlament-legea-interzicerii-organizatiilor-si-simbolurilor-comuniste/
http://epochtimes.ro/news/organizatiile-si-simbolurile-comuniste-ar-putea-fi-in-sfarsit-interzise---237954
http://www.puterea.ro/politica/secera-si-ciocanul-sunt-in-pericol-aderarea-la-organizatii-cu-caracter-comunist-pedepsita-cu-inchisoarea-121116.html
http://www.puterea.ro/politica/inchisoare-pentru-cei-care-adera-la-organizatii-cu-caracter-comunist-121062.html
http://www.activenews.ro/stiri-politic/Legea-pentru-interzicerea-organizatiilor-si-simbolurilor-COMUNISTE-a-fost-depusa-la-Parlament-124599
http://www.gandul.info/stiri/inchisoare-de-la-6-luni-la-3-ani-pentru-cei-care-neaga-crimele-comunismului-potrivit-unui-proiect-de-lege-14707379
http://psnews.ro/document-partidul-cu-un-singur-parlamentar-pune-tunurile-pe-comunism-89727/
http://mediascop.ro/organizatiile-simbolurile-si-propaganda-comunista-ar-putea-fi-interzise/
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/comunicat-de-presa-noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-interzicerii-simbolurilor-si-organizatiilor-comuniste-294068
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/politic-comunicate/comunicat-de-presa-noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-interzicerii-simbolurilor-si-organizatiilor-comuniste-563796.html
http://www.replicaonline.ro/proiect-de-lege-inchisoare-de-la-6-luni-la-3-ani-pentru-cei-care-neaga-crimele-comunismului-238957/
http://www.presalibera.net/proiect-de-lege-inchisoare-de-la-6-luni-la-3-ani-pentru-cei-care-neaga-crimele-comunismului_1837327.html
http://jurnalulbucurestiului.ro/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-interzicerii-organizatiilor-si-simbolurilor-comuniste/
http://www.buciumul.ro/2015/09/09/organizatiile-si-simbolurile-comuniste-ar-putea-fi-in-sfarsit-interzise/
http://www.activenews.ro/stiri-politic/Legea-pentru-interzicerea-organizatiilor-si-simbolurilor-COMUNISTE-a-fost-depusa-la-Parlament-124599
http://www.magazincritic.ro/2015/09/09/organizatiile-si-simbolurile-comuniste-ar-putea-fi-in-sfarsit-interzise/
http://epochtimes.ro/news/noua-republica-sustine-crearea-tribunalului-international-pentru-investigarea-crimelor-comunismului---237830
http://www.diacaf.com/stiri/politic/un-senator-propune-inchisoare-pentru-cei-care-neaga-crimele_31476921.html

Direcția de acțiune: Măsuri pentru aplicarea declarației în parlamentul României de
condamnare a comunismului
31.03.2016 - Comunicat de presă (196) - organizatiile comuniste - INADMISIBIL! PSD și aliații săi din
Parlament acordă protecție legislativă propagandei comuniste, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/974741672611593
23.03.2016 - Comunicat de presă (195) - Guvernul Ciolos se alatura guvernelor de după 1989 care au
respins înființarea Muzeului Dictaturii Comuniste, https://www.facebook.com/VTodirascu/posts/968452779907149
21.03.0216 - Pledoarie în Senat pentru susținerea Inițiativei Legislative de creare a unui complex muzeal,
cu săli de conferinţe, cuprinzând și Muzeul Dictaturii Comuniste, în clădirea Casei Radio din București,
care este un exemplu al grandomaniei ceauşiste, de unde dictatorul Ceauşescu a urmărit ultima
manifestaţie de 23 August, a rămas neterminată, parţial demolată, ca o relicvă faraonică a „Epocii de aur”
și nu poate fi vizitată şi utilizată de către cei care au fost nevoiţi să îşi sacrifice tinereţea pentru a contribui
cu muncă şi venituri la înălţarea construcţiilor megalomane ale epocii comuniste. Ea zace între bălării, iar
în loc să găzduiască amintiri despre eroii neamului, cauzele jertfei lor, a morții lor și a sărăciei celor
rămași în viață, se află în paragină din 1989, fiind o pată neagră pe harta Capitalei, (VIDEO)
https://youtu.be/Uq0TuQ1yRAo

18.02.2016 - Comunicat de presă (188) - Noua Republică: Statul român continuă să favorizeze
comunismul, http://nouarepublică.ro/statul-roman-continua-sa-favorizeze-comunismul/
15.09.2015 - Inițiativa Legislativă (75) - privind intrearea în posesia statului a caldirii Casa Radio și
înființarea în acea clădire a unui complex muzeal la dictaturii comuniste, https://www.tody.ro/document/2015-09-15-Senator-ValeriuTodirascu-Initiativa-Legislativa-muzeiul-dictaturii-comuniste-in-Bucuresti

10.09.2015 - Comunicat de presă (151) - Noua Republică a depus la Parlament Legea interzicerii
organizaţiilor și simbolurilor comuniste, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-a-depus-la-parlament-legea-interzicerii-organizatiilor-sisimbolurilor-comuniste

08.09.2015 - Initiativa Legislativa - (71) privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu
caracter comunist, https://www.tody.ro/document/2015-09-08-Senator-Valeriu-Todirascu-initiativa-legislativa-interzicerea-organizatiilor-si-simbolurilor-comuniste
05.08.2015 - Comunicat de presă (150) - Noua Republică susține crearea Tribunalului Internațional
pentru Investigarea Crimelor Comunismului, http://www.comunicatedepresa.ro/partidul-noua-republica3/noua-republica-sustine-crearea-tribunalului-internationalpentru-investigarea-crimelor-comunismului

17.09.2013 - Declarație politică (7) - despre înființarea muzeului comunismului și Casa Radio din București,
http://www.tody.ro/document/2013-09-18-Senator-Valeriu-Todirascu-Declaratie-politica-muzeul-dictaturii-comuniste și (VIDEO) http://youtu.be/aDc6UK7B5hg
27.06.2013 - Comunicat de presă (4) - Inițiativa Legislativă privind înființarea Muzeului Dictaturii
Comuniste, http://www.comunicatedepresă.ro/senator-valeriu-todirascu/senatorul-valeriu-todirascu-noua-republica-propune-masuri-pentru-aplicarea-declara-iei-de-condamnare-a-comunismului/
19.12.2013 - Comunicat de presă (26) - Senatul respinge inițiativa legislativă de înființare a Muzeului
Dictaturii Comuniste, lista nominală a celor care au respins-o, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/numele-eroilor-revolutieidin-1989-vor-putea-fi-aflate-de-elevii-de-azi-numai-din-cimitire

17.12.2013 - Pledoaria, dezbatere și votul din plenul Senatului privind Inițiativa Legislativă de înființare a
Muzeului Dictaturii Comuniste, http://youtu.be/YtLXaxNqjSs
25.06.2013 - Întrebarea (6) - către Primarul General din București privind transformarea Casei Radio în
Muzeul Dictaturii Comuniste, http://www.tody.ro/document/2013-06-25-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-6-primarul-general-despre-cladirea-Casa-Radio, și răspunsul
primit, http://www.tody.ro/document/2013-07-05-Raspuns-primarul-general-despre-cladirea-Casa-Radio
25.06.2013 - Întrebarea (5) - către Ministrul Dezvoltării privind transformarea Casei Radio în Muzeul
Dictaturii Comuniste, http://www.tody.ro/document/2013-06-25-Senator-Valeriu-Todirascu-Intrebare-5-ministrul-dezvoltarii-despre-cladierea-Casa-Radio și (VIDEO) http://youtu.be/OI_nzMiFUM, și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2013-08-19-Raspuns-ministrul-dezvoltarii-despre-cladierea-Casa-Radio

25.06.2013 - Inițiativa Legislativă (10) - privind înființarea Muzeului Dictaturii Comuniste,
http://www.tody.ro/document/2013-06-26-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-legislativa-Muzeul-Dictaturii-Comuniste,
evoluția
în
parlament,
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17458&cam=1

Referitor la senatorul Valeriu Todirașcu
Raport activitate după doi ani de mandat
Presa despre acțiunea senatorului Todirașcu privind raportul față de cetățeni după doi ani de
mandat:
http://jurnalulbucurestiului.ro/raportul-senatorului-valeriu-todirascu-catre-cetatenii-tarii-dupa-doi-ani-de-mandat/
http://www.testatinromania.ro/asa-da-raportul-senatorului-valeriu-todirascu/

21.09.2015 - Comunicat - Raportul față de cetățeni privind inițierea, coordonarea și raportarea finalizării
activității de reformare profundă a Partidului Noua Republică., https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/767005203425278
16.03.2015 - Comunicat de presă (111) - Raportul față de cetățeni după doi ani de mandat a senatorului
Valeriu Todirașcu, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/raportul-senatorului-valeriu-todirascu-catre-cetatenii-tarii-dupa-doi-ani-de-mandat
08.12.2014 - Declarația Senatorului Valeriu Todirașcu către alegători, la doi ani de la alegerea ca senator,
https://www.facebook.com/valeriu.todirascu/posts/615876598538140

Integritatea
29.09.2014 - Comunicat de presă (80) - NUP în dosarul șantajării senatorului Valeriu Todirașcu de către un
interlop cu dosare penale pentru cauze similare, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/nup-in-dosarul-santajarii-senatorului-valeriu-todirascu-decatre-un-interlop-cu-dosare-penale-pentru-cauze-similare, iar cel care m-a șantajat pe mine, în campania electorală din 2012, a fost
arestat la Buzău: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20510735-seful-publicatiei-atac-buzau-florin-paraschivescu-doru-iuga-fost-director-otv-retinuti-pentru-santaj-plangerile-fost-depuse-primarioameni-afaceri.htm

14.10.2013 - Comunicat de presă (9) - Agenția Naționala de Integritate desființează acuzațiile „Realitatea
TV” privind lipsa de integritate a senatorului Valeriu Todirașcu, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/ani-desfiinteaza-acuzatiilerealitatea-tv-privind-lipsa-de-integritate-a-senatorului-valeriu-todirascu

11.09.2013 - Comunicat de presă (7) - Senatorul Valeriu Todirașcu solicită Agenției Naționale de Integritate
verificarea conflictului de interese și a stării de incompatibilitate, http://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/senatorul-valeriutodirascu-solicita-ani-verificarea-conflictului-de-interese-si-a-incompatibilitatii

09.08.2013 - Comunicat de presă (6) - Declarația de Interese a senatorului Valeriu Todirașcu și dreptul
spectatorilor Realitatea TV la informații de calitate, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495352787217153&l=c5c6d0fb21
11.09.2013 - Scrisoare (14) - către Agenția Națională de Integritate cu solicitarea verificării conflictului de
interese și a stării de incompatibilitate a senatorului Valeriu Todirașcu, http://www.tody.ro/document/2013-09-11-senator-Valeriu-TodirascuAdresa-catre-ANI și răspunsul primit, http://www.tody.ro/document/2013-09-13-Raspuns-ANI-la-solicitarea-de-verificare

11.09.2013 - răspunsul primit de la Agenția Națională de Integritate privind solicitarea verificării
conflictului de interese și a stării de incompatibilitate a senatorului Valeriu Todirașcu,
http://www.tody.ro/document/2013-09-13-Raspuns-ANI-la-solicitarea-de-verificare

Apartenența politică
14.05.2013 - Anunț în plenul senatului a senatorului Valeriu Todirașcu - privind calitatea de senator
independent în cadrul senatului și de membru al partidului extraparlamentar Noua Republică, (VIDEO)
http://youtu.be/tFbXyZSbK7k

23.04.2013 - Declarație politică (1) - privind apartenența senatorului Valeriu Todirașcu la PNR,
http://www.tody.ro/document/2013-04-23-senator-Valeriu-Todirascu-declaratie-politica-apartenenta-la-Partidul-Noua-Republcia și (VIDEO) http://youtu.be/r_rSF78UKo8

Colaborarea cu Securitatea
21.11.2013 - Adeverința CNSAS emisă pe numele Valeriu Todirașcu privind inexistența date sau
documente privind calitatea de lucrător sau colaborator al Securității, http://www.tody.ro/document/2013-11-21-Senator-Valeriu-TodirascuAdeverinta-CNSAS-inexistenta-documente-privind-colabararea-cu-Securitatea

Acces la informațiile publice
Direcția de acțiune: Diverse
15.03.2016 - Scrisoare (80) - solicitare către secretarul general al Senatului să comunice decizia
conducerii Senatului prin care s-a hotarât să nu se mai facă plăți în baza contractelor civile încheiate între
senatori, în calitate de beneficiari și persoane fizice, în calitate de prestatori, http://www.tody.ro/document/2016-03-15-Senator-ValeriuTodirascu-cerere-catre-secretarul-general-al-Senatului

12.09.2014 - Scrisoare către preşedintele Senatului și preşedintele Camerei Deputaților cu solicitare de
îmbunătățire a organizării și informării parlamentarilor, http://www.tody.ro/document/2014-09-15-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-catre-presedintiicamerelor-imbunatatire-informare-parlamentari

13.08.2014 - Scrisoare (48) - Reclamație Administrativă privind Lipsa de răspuns la întrebarea adresată
Ministerului Finanţelor în 10 iunie 2014 privind „Colectarea la bugetul de stat a sumelor confiscate în
instanţă infractorilor trimişi în judecată de DNA, http://www.tody.ro/document/2014-08-13-Senator-Valeriu-Todirascu-Reclamatie-administrativa-MF-lipsa-raspunsla-intrebare

07.04.2014 - Interpelare (21) - către Prim-ministrul privind lipsa de răspunsuri la întrebări și interpelări,
http://www.tody.ro/document/2014-04-07-Senator-Valeriu-Todirascu-interpelare-prim-ministru-lipsa-raspuns-de-la-ministri, (VIDEO) http://youtu.be/MGu_SBWQw9U
25.11.2013 - Scrisoare (7) - Reclamație Administrativă privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
ministrului educației, http://www.tody.ro/document/2013-11-25-Senator-Valeriu-Todirascu-reclamatie-administrativa-6-catre-prim-ministru-despre-ministrul-educatiei
25.11.2013 - Scrisoare (6) - Reclamație Administrativă - privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
ministrului sănătății, http://www.tody.ro/document/2013-11-25-Senator-Valeriu-Todirascu-reclamatie-administrativa-5-catre-prim-ministru-despre-ministerul-sanatatii
24.10.2013 - Scrisoare (5) - Reclamație Administrativă - privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
miniștrilor, http://www.tody.ro/document/2013-10-25-Senator-Valeriu-Todirascu-reclamatie-administrativa-4-ministrul-pentru-relatia-cu-parlamentul
04.06.2013 - Scrisoare (4) - Reclamație Administrativă - privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
ministrului sănătății,
și (VIDEO) http://youtu.be/3QgzoQbw0Tg
http://www.tody.ro/document/2013-06-03-Senator-Valeriu-Todirascu-Interpelare-3-prim-ministru-lipsa-raspuns-la-intrebarile-adresate-ministrului-sanatatii

28.05.2013 - Scrisoare (3) - Reclamație Administrativă - privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
ministrului sănătății, http://www.tody.ro/document/2013-05-28-Senator-Valeriu-Todirascu-Reclamatie-administrativa-3-cost-transplant
28.05.2013 - Scrisoare (2) - Reclamație Administrativă - privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
ministrului finanțelor, http://www.tody.ro/document/2013-05-28-Senator-Valeriu-Todirascu-Reclamatie-administrativa-2-TVA-redus-pentru-preventie
28.05.2013 - Scrisoare (1) - Reclamație Administrativă - privind lipsa de răspunsuri la întrebările adresate
ministrului sănătății, http://www.tody.ro/document/2013-05-28-Senator-Valeriu-Todirascu-Reclamatie-administrativa-1-asigurari-malpraxis

Parlamentul și Guvernul au respins orice modificare a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului, solicitate de cetățeni inclusiv prin petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146, care să o pună în acord cu voinţa
suverană a poporului exprimată prin Referendumul din 2009.
Avocatul Poporului, având la îndemână mijlocele legale prevăzute în Legea nr.35/1997, la art.13, alin.f şi art.14,
comunicate acestuia prin petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146, a refuzat să solicite
examinarea la Curtea Constituţională a Legii nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, ca
neconstituţională întrucât nu respectă voinţa suverană a poporului exprimată prin Referendumul din 2009, detalii
aici http://www.tody.ro/document/2013-08-02-Senator-Valeriu-Todirascu-Raspuns-Avocatul-Poporului-solicitare-atacare-CC-Legea-35-2008
Președintele României, având la îndemână mijloacele legale detaliate în petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146, a
refuzat să sesizeze CCR pt rezolvarea conflictului între Preşedinţie, care a iniţiat Referendumul din 2009 şi
Parlament, care nu a pus în aplicare rezultatul acestuia, rezolvare ce presupunea declararea ca neconstituţională a
Legii nr. 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi obligarea Parlamentului să modifice
această lege pentru a o pune în acord cu voinţa suverană a poporului, exprimată prin Referendumul din 2009.
Guvernul României a eludat Constituţia și decizia suverană a poporului de la referendumul din 2009, promovând
o OUG pt modificarea legii electorale, deşi Constituţia prevede faptul că OUG nu pot afecta drepturile electorale.

Avocatul Poporului menționează în adresa cu nr. 5010/18.06.2014: „Neincluderea principiilor democratice în
prevederile legii reprezintă o omisiune legislativă. Cum statutul este legea internă care guvernează partidele
politice, el trebuie să conţină atât principiile democratice, nu numai sub forma unor afirmaţii, ci şi ca dispoziţii
statutare concrete, care să garanteze, în mod practic, respectarea lor”:
http://www.tody.ro/document/2014-05-19-Raspuna-la-Scrisoare-catre-Avocatul-Poporului-privind-neconstitutionalitatea-Legii-partidelor

Decizia CCR nr. 35/1996 menționează: „activitățile neconstituționale ale partidelor politice nu se pot bucura de
garanția Legii fundamentale, iar prevederile Art.8, alin.(2) din Constituție impun respectarea principiilor democrației,
iar potrivit Art.37 alin.(2) din Constituție, partidele ce încalcă principiile precizate în acel alineat, sunt
neconstituționale. În concluzie, garanția constituțională a misiunii publice îndeplinite de partid nu poate avea în
vedere decât activitățile sale legale, conforme prevederilor și principiilor Constituției și legilor țării”.
Decizia CCR nr. 530/2013 menționează: „potrivit Art.8, alin.(2) din Constituție, partidele politice se constituie și își
desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definitivarea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor,
respectând … principiile democrației”, care coroborată cu proba 1 emisă de Avocatul Poporului, arată că garanțiile
constituționale ale cetățenilor sunt obstrucționate de politicieni prin legea partidelor.
Nr. membri fondatori în țările UE necesari înființării unui partid: Slovenia 2, Ungaria10, Bulgaria50, Polonia1000;
Pentru ca un partid să aibă liste complete în alegeri este nevoie de o garanție de 1,5 mlrd lei vechi, bani care se
returnează doar în cazul în care partidul obține 2% din alegeri, detalii aici:
http://www1.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Infiintarea+unui+partid+restrictionata+in+Romania

Parlamentul a votat un Cod Penal care omite includerea încălcării jurământului în cadrul circumstanţelor
agravante, atunci când demnitarii statului înşeală încrederea cetățenilor şi comit cu intenţie fapte penale, încălcarea
jurământului neavând nicio consecinţă juridică în legislaţia actuală.
Parchetul General al României a început urmărirea penală "in rem" pentru împiedicarea votului în diaspora, detalii
aici: http://www.7est.ro/actualitate/justitie/item/30045-nota-de-plata-diaspora-da-in-judecata-statul-si-cer-o-mie-de-euro-pentru-fiecare-roman-care-nu-a-putut-vota.html

Statul Român, prin Avocatul Poporului (AP), nu contestă Ordonanţele Guvernului care sunt neconstituţionale,
conform Art.59 prevăzut în Constituție. Decizii de admitere ale CCR, necontestate de AP: nr.761/17.12.2014 http://www.ccr.ro/files/products/7611.pdf, nr. 463/17.09.2014 - http://www.ccr.ro/files/products/Decizie_463_2014.pdf, nr. 461/16.09.2014 http://www.ccr.ro/files/products/Decizie_461_2014.pdf

Președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Durão Barroso, a emis o scrisoarea cu privire la
nefuncționarea instituției Avocatului Poporului din România, detalii aici:
http://www.tody.ro/document/2014-04-14-Raspuns-la-Scrisoare-catre-Barroso-privind-institutia-Avocatului-Poporului-in-Romania

Guvernului României nu răspunde la întrebări și Interpelări:

http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-Valeriu-Todirascu-lista-interpelari-si-intrebari-fara-raspuns-din-partea-Guvernului

Avocatului Poporului nu răspunde la petiții: http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-Valeriu-Todirascu-petitii-fara-raspuns-sau-refuzate-de-Avocatul-Poporului

Guvernul României a emis adresa cu nr.845/07.02.2014 prin care respinge înăsprirea pedepselor pentru
funcționarii corupți, detalii aici: http://www.senat.ro/Legis/PDF/2014/14L129PV.pdf
Majoritatea parlamentară din Senat a respins propunerea legislativă de înăsprire a pedepselor în Codului penal,
pentru magistrați, avocați, notari, grefieri, aleși locali, parlamentari și alți funcționari publici corupți, care ar trebui să
vegheze la cheltuirea corectă a banilor publici, detalii aici: http://www.senat.ro/VoturiPlenDetaliu.aspx?AppID=b8281dd8-ad9a-40d7-8230-a028137567c5
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali permite ca aleşii locali condamnaţi definitiv pentru infracţiuni
de corupţie şi de serviciu prevăzute în Codul Penal, să-şi exercite în continuare funcţia publică, dacă instanţa nu a
prevăzut o pedeapsă cu executare, detalii aici: http://www.promptmedia.ro/2014/07/bucuresti-senatorul-valeriu-todirascu-propune-modificarea-legii-statutului-alesilor-locali/
Guvernul României a emis adresa cu nr. 1191/2014, prin care este refuzată publicarea on-line a facturilor
achizitorilor publici, măsură fiind considerată ineficientă, detalii aici:
http://www.tody.ro/document/2014-03-24-Raspuns-la-Interpelarea-20-catre-MS-privind-transparenta-informatiilor-privind-achizitiile-publice

Guvernul României a emis adresa cu nr.726/27.01.2014, prin care refuză diminuarea veniturilor MO, atunci când
taxează publicarea și vizualizarea legilor României în MO, detalii aici: http://www.senat.ro/Legis/PDF/2014/14L060PV.pdf

Ministerul Finanţelor a emis adresa cu nr. 71621/24.10.2014, prin care confirma colectarea dezastruoasă a
sumelor confiscate de instanţa de judecată, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-MF-privind-colectarea-sumelor-confiscate-in-instanta
Ministerului Fondurilor Europene prezintă pe cite-ul oficial și în timp real nivelul absorbției fondurilor europene,
detalii aici: http://www.fonduri-ue.ro/stadiul-absorbtiei

În SUA, 535 parlamentari, 316 milioane cetățeni, cu un raport de 1/500.000 cetățeni, +1.400% față de România; în
Franța, 925 parlamentari, 70 milioane cetățeni, cu un raport de 1/72.000 cetățeni, +118% față de România;
în
Polonia, 560 parlamentari, 38 milioane cetățeni, cu un raport de 1/68.000 cetățeni, +106% față de România.
Regulamentul Senatului menționează la Art.80 „Senatul îşi desfăşoară activitatea în două sesiuni ordinare pe an.
Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna
septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie”, detalii aici: http://www.senat.ro/index.aspx?Sel=364540B4-B1A9-4C6B-A50B-92D7A4B335F8

Comisia prezidenţială pentru Sănătate a emis în anul 2008 un raport în care menționează: ”Din cauza disfuncţiilor
sistemului sanitar din România mor anual peste 60.000 de oameni, în fiecare an „dispărând” populaţia echivalentă
a unui oraş de talia Sloboziei sau Giurgiului”, detalii aici
http://www.presidency.ro/static/ordine/COMISIASANATATE/UN_SISTEM_SANITAR_CENTRAT_PE_NEVOILE_CETATEANULUI.pdf

Guvernul a comandat emiterea de către NICE INTERNATIONAL a Raportului din 2012, în care se menționează:
„În România nu există nicio analiză a preţului, a eficienţei costurilor, a impactului bugetar total sau a costului de
oportunitate pentru sistemul de sănătate”, „este necesară concentrarea asupra funcţiei Health Technology
Assessment şi introducerea HTA în luarea deciziilor privind alocarea resurselor”:
http://www.ms.ro/upload/Ministerul%20Sanatatii%20NICE%20ROMANIA%20FINAL%20REPORT.DOC

Guvernul a emis o adresa cu nr. 4210/2014, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-la-Intrebare-Scrisoare-deschisa-catre-MS-privind-deturnarea-1-5mlrd-EUR, prin care nu asumă nimic din cele propuse prin Scrisoarea deschisă despre 1,5 mlrd EURO/anual deturnați
prin risipă și furt din Sănătate, detalii aici:
http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Senator-Valeriu-Todirascu-Scrisoare-deschisa-catre-MS-privind-furtul-risipa-si-deturnarea-banilor-asiguratilor

Ministerul Sănătății a emis adresa cu nr.1376/30.06.2014 prin care confirmă contribuția de doar 3% a bugetului
de stat la Fondul de sănătate, detalii aici http://www.tody.ro/document/2014-02-10-Raspuns-la-Intrebare-17-privind-alegerile-reprezentantilor-asiguratilor-in-conducerea-CNAS
Guvernul a emis adresa cu nr. 290/28.07.2014 prin care refuză restituirea CNAS către asigurați

http://www.senat.ro/legis/PDF/2014/14L290PV.pdf

ASF a emis adresa cu nr.2667/10.11.2014 prin care confirmă că nivelul plăților în anul 2013 a despăgubirilor către
pacienții prejudiciați de malpraxis a fost de 2%, detalii aici: http://www.tody.ro/document/2013-09-25-Daune-platite-in-2012-pentru-asigurarile-de-malpraxis-media-despagubilor
Guvernul a emis adresa cu nr. 2175/18.11.2013 prin care refuză modificarea legii malpraxisului:

http://www.cdep.ro/proiecte/2014/100/40/6/pvg214.pdf

Guvernul și Parlamentul României au respins propunerea legislativă de înființare în București a muzeului dictaturii
comuniste, detalii aici: http://www.cdep.ro/pls/steno/evot.nominal?idv=11773&idl=1

Ghid-uri practice de luat țara înapoi
Așa pot cetățenii declanșa reformele din România

Ghid practic nr.1 de luat țara înapoi! - Iată cum pot cetățenii finaliza referendumul din
2009 privind 300 parlamentari: prin contestarea la Curtea Constituționala de către Președintele Băsescu a

nefinalizării Referendumului din 2009 și de către Avocatul Poporului a Legii electorale 35/2008, semnând petiția de
aici http://www.petitieonline.net/petitie/41562146. Actuala Lege electorală va putea fi astfel schimbată 45 de zile,
http://www.tody.ro/document/2014-05-08-Ghid-practic-nr-1-de-luat-tara-inapoi-Cum-pot-cetatenii-finaliza-Referendumul-privind-300-parlamentari

Ghid practic nr.2 de luat țara înapoi! - Iată cum pot cetățenii obține prosperitate pentru
ei şi familiile lor: prin reforma profundă a clasei politice și conformarea partidelor cu articolele 1, 8 și 40 din
Constituție, semnând petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/32972152 care cere către Avocatul Poporului
contestarea la Curtea Constituțională a Legii partidelor nr.14/2002. Actuala Lege a partidelor va putea fi astfel
schimbată în 45 zile, http://www.tody.ro/document/2014-05-17-Ghid-Practic-nr-2-de-luat-tara-inapoi-Cum-pot-cetatenii-obtine-prosperitate-pentru-ei-si-famiile-lor

Ghid practic nr. 3 de luat țara înapoi! - Iată cum pot firmele concura onest în cadrul
achizițiilor publice fără a da mită corupților: prin utilizarea instrumentelor statului de drept, deja
existente, de stopare a corupției și risipei din banii publici, respectiv a prevederilor Constituției și ale Legii privind
accesul la informațiile de interes public, http://www.tody.ro/document/2014-05-24-Ghid-practic-nr-3-Cum-pot-firmele-concura-onest-in-cadrul-achizitiilor-publice-fara-a-da-mita-coruptilor-pdf

Ghid practic nr.4 de luat țara înapoi! - Iată cum poate un partid ALTFEL obține 10-25%
voturi în 2016 de la cei 67% alegători absenți la alegerile din 2014 : prin câștigarea încrederii
alegătorilor dezamăgiți și resemnați, cu o altfel de ofertă politică, care prin statutul partidului să garanteze
cetățenilor activi accesul către puterea politică, din partid și din stat, în mod ALTFEL, nefesenist: integru, pe merit,
eficiență electorală și competiție cinstită, lipsită de conflicte de interese și incompatibilități în interiorul partidelor,
http://www.tody.ro/document/2014-06-03-Ghid-practic-nr-4-Cum-un-partid-obtine-10-25-voturi-in-2016-de-la-alegatori-absenti-la-alegerile-din-2014

Ghid practic nr.5 de luat țara înapoi! - Iată cum pot crește salariile medicilor și
calitatea îngrijirii pacienților: semnând petiția de aici http://www.petitieonline.net/petitie/23592151 prin
care se solicită înființarea Agenției Naționale de Management în Sănătate (ANMS), prin a cărei activitate se vor
disponibiliza treptat peste 1 mlrd EUR anual din fondurile alocate sănătății, stopându-se actualele deturnări, costuri
uriașe, risipa și ineficiența din domeniul sanitar, http://www.tody.ro/document/2014-08-17-Ghid-practic-nr-5-Cum-pot-creste-salariile-medicilor-si-calitatea-ingrijirii-pacientilor

Ghid practic nr.6 de luat țara înapoi! - Iată cum pot alegătorii influența abolirea
sclaviei moderne a cetățenilor români: prin semnarea petiției de aici
http://www.petitieonline.net/petitie/15823150 și prin acordarea votului în alegeri celor care vor semna un pact
politic privind repunerea Statului în slujba cetățenilor și raporta lunar măsurile întreprinse, http://www.tody.ro/document/2015-02-02-Ghidpractic-nr-6-Cum-poate-fi-abolita-sclavia-moderna-a-cetatenilor-romani

