
RAPORT  DE  ACTIVITATE 
OT  PDL  SM  2010 

 
Anul 2010 a insemnat pentru Organizatiile Partidului Democrat Liberal din judetul 

Satu-Mare, momentul unei noi schimbari. De la inceputul lunii Februarie am fost numit 
interimar pe functia de Presedinte al Organizatiei Judetene de Tineret. Colegii din 
organizatiile de tineret atat din Satu Mare cat si cei din judet au participat la actiunile 
intreprinse atat de BPJ OT PDL SM, cat si la actiunile organizate de conducerile locale 
ale seniorilor. 

Tinerii OT PDL SM au fost si sunt preocupati de cautarea permanenta a celor mai 
bune formule pentru atragerea electoratului, pentru atragerea de noi membrii si 
simpatizanti PDL. 
 Din 1 Februarie 2010, data la care am fost numit Presedinte interimar al OT PDL 
SM impreuna cu tinerii PDL din judet am desfasurat o serie de activitati politice specifice 
tineretului si nu numai , pe care am sa le prezint succint dupa cum urmeaza: 
  

1. Am inceput actiunea de constituire de noi Organizatii de Tineret in teritoriu. 
2. Organizatiile de tineret PDL din judet au impartit 7000 de martiosare 

(martisoare confectionate de tinerii OT PDL SM) doamnelor si domnisoarelor 
din judetul Satu Mare cu ocazia zilei de 1 Martie. S-au impartit martisoare 
tuturor doamnelor si domnisoarelor din presa locala!!! 

3. Cu ocazia zilei de 8 Martie tinerii PDL din judet au impartit 3000 de garoafe 
doamnelor si domnisoarelor din judetul Satu Mare. S-au impartit garoafe tuturor 
doamnelor si domnisoarelor din presa locala!!! 

4. In data de 14 Februarie 2010 tinerii PDL au organizat actiunea de casatorii 
pentru o zi la sediul PDL cu ocazia zilei de “Valentine’s Day” urmata de o 
petrecere. 

5. Am organizat un campionat de fotbal intre organizatiile de tineret si intre 
organizatiile de seniori ale partidelor parlamentare. De mentionat faptul ca la 
aceasta actiune PDL a avut o foarte frumoasa si numeroasa echipa de majorete 
formata din 14 colege de la organizatia de elevi. 
La aceasta actiune au participat PDL, UDMR si PNL. Psd-ul de frica flacarii 
violet si a lui Traian Basescu nu s-a prezentat. 

6. Am intentionat sa creeam propriul site si sa editam o brosura a tinerilor PDL 
din judetul Satu Mare in care sa ne expunem toate actiunile intreprinse de noi si 
tocmai din acest motiv s-au luat foarte multe interviuri… atat colegilor nostri de 
la tineret si seniori din judet cat si membrilor marcanti de la centru. de ex. 
colega noastra Maria Codrea (cel mai tanar presedinte din judetul SM.. este din 
localitatea Draguseni…)a luat interviu doamnei Elena Udrea, Robertei Anastase 
cat si domnului Gheorghe Flutur. Iar pe plan local s-a luat interviu domnului 
Presedinte Ioan Holdis, precum si fotbalisitilor din echipa de tineret a PDL, 
fotbalistilor din echipa de seniori a PDL care au participat la campionatul de 
fotbal din luna Aprilie, membrilor PDL din numeroasa galerie prezenta la 
actiune si fetelor care au format echipa de majorette. 

7. Am raspuns pozitiv inivitatiilor la zilele localitatilor din partea presedintilor, 
primarilor PDL. 



8. De asemenea am participat activ la campaniile electorale din comunele Agris, 
Sanislau si Racsa. 

9. Am organizat o excursie la Bucuresti cu vizitarea Casei Poporului precum si cu 
asistarea la luarea de cuvant a domnului Presedinte Traian Basescu in parlament 
pe teme de “politici interne”. 

10. Si nu in ultimul rand am organizat o excursie pentru tinerii din OT PDL SM la 
Bucuresti pentru (dinou) vizitatea Parlamentului si pt vizionarea derby-ului 
campionatului Dinamo-Steaua din data de 17.10.2010. 

 
In continuare am in vedere urmatoarele actiuni. 
 

11. Finalizarea proiectului “brosura tinerilor PDL din jud. Satu Mare” cat si 
finalizarea constructiiei situ-lui OT PDL SM. 

12. Organizarea unei petreceri pentru tinerii OT PDL SM de HALLOWEN. 
si poate cea mai interesanta si asteptata actiune… 

13. Organizarea unui sondaj de opinie cu tinerii OT PDL SM in orasele Satu Mare  
Carei si Negresti Oas. 

Nu inteleg de ce din 2007 incoace cativa tineri din organizatiile de tineret au fost tinta 
atacurilor de presa… de o parte a presei… Aveti in fata doi din cei 6 tineri care au fost 
promovati de PDL si care au si confirmat… 

1. Florin GAL – am fost candidatul PDL pe uninominal in colegiul 4. apoi presedinte 
in municipiul Carei unde am prins 3 etape electorale… toate castigate de PDL!!! 
Sunt reprezentantul tinerilor PDL la Bucuresti in BPN. Iar acum presedinte al 
Organizatiei Judetene de Tineret PDL SM. 

2. Radu NICOARA – a fost practic primul presedinte al organizatiei de tineret SM de 
la care s-a pornit adevarata reconstructie!!! Radu NICOARA este de altfel si 
singurul director ramas in functie (director la posta) dintre toti tinerii de la PDL. 

3. Marius MEGHISAN – a fost director economic la A.J.O.F.M. 
4. Bogdan ROMAN – este directorul spitalului din orasul Tasnad. 
5. Calin GAL – a fost director coordonator la D.J.T. Satu Mare. 
6. Florin CIOTE – a fost director coordonator la Prestatii Sociale. 

Ultimii doi au fost de altfel si cei mai tineri directori atat din judetul Satu Mare cat si 
printre cei mai tineri directori din tara. Tinerii PDL sunt foarte mandrii si foarte 
multumiti de acestia. 
Va intreb daca celelalte partide au atatia tineri promovati??? Va spun ca nu au!!! 
De fapt poate doar pnl-ul mai are tineri promovati… pe Adi Stef… dar nu stim exact pe 
ce criterii?!? Oare pt ca are 3 facultati Educatie, Fizica si Sport ??? sau pentru ca are un 
cumnat descurcaret?!? Nu stiu care este raspunsul dvs.?!? dar raspunsul meu este ambele 
variante!!! Oricum Adi Stef n-a spart gura targului nicaieri…eventual in gazeta de nord 
vest… unde mai aparea si el din cand in cand… ar trebui sa plateasca gazetei de nord vest 
pt ca ia facut reclama gratuit! Cum de altfel mi-au facut si mie…eu n-am bani sa le 
platesc… dar le multumesc foarte mult! 
 
 DATA       Presedinte OT PDL SM 
 01.10.2010.        Florin GAL 


