
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAT 

 

TOȚI CANDIDAȚII LA FUNCȚIA DE PRIMAR AL MUNICIPIULUI ORADEA ȘI DE 

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR PREZENȚI LA EVENIMENT, AU 

FOST DE ACORD CU ÎNFIINȚAREA COMISIILOR ECONOMICE CONSULTATIVE DE 

PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL ȘI CEL JUDEȚEAN 
 

 

Ieri, 22 septembrie 2020, a avut loc tradiționalul dialog dintre reprezentanții mediului de afaceri 

și al corpurilor profesionale (Federația Patronilor Bihor, Uniunea Națională a Patronatului 

Român, Camera de Comerț și Industrie Bihor, Consiliul Local al Întreprinderilor Private Mici și 

Mijlocii Oradea, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Maghiară Carpatia, 

Asociația Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România - filiala Crișana și Colegiul 

Medicilor din Județul Bihor) și candidații la funcția de primar al Municipiului Oradea, respectiv 

de președinte al Consiliului Județean Bihor. 
 
Dialogul s-a încadrat în seria de evenimente de aceeași natură, desfășurate în 31 de județe ale 

țării. Ca de obicei, Federația Patronilor Bihor a fost vârf de lance în ceea ce privește modul de 

organizare, alegând dintre cele trei variante posibile: prin corespondență, online sau față în față, 

ultima variantă. 

 

7 din cei 9 candidați la funcția de primar al Municipiului Oradea (Ioana MIHĂILĂ - ALINȚA 

USR PLUS, Bogdan MANAFU – PMP, Mircea JACAN – POL, Gyula ZATYKO – PPMT, 

Daniel POP - PRO ROMÂNIA, Emilian PAVEL – PSD și Attila CSEKE – UDMR) au fost 

prezenți în Centrul de Afaceri din Cetatea Oradea, transmițând respectul lor față de mediul de 

afaceri acceptând să răspundă la cele trei întrebări puse de organizatori: 1. Cum considerați că s-a 

desfășurat, până în acest moment, relația dintre Primăria Municipiului Oradea și reprezentanții 

mediului de afaceri bihorean? 2. Cum vedeți această colaborare, la modul concret, din 

perspectiva viitorului primar al Municipiului Oradea? 3. Sunteți de acord cu înființarea unei 

Comisii Economice Consultative, dacă veți fi ales? 

 

Desfășurat într-un climat de fairplay total, de deschidere pentru un dialog sincer și constructiv, 

evenimentul moderat de președintele Federației Patronilor Bihor, dl Vasile FONOAGE, a fost un 

real succes, reprezentanții mediului de afaceri și al corpurilor profesionale obținând în totalitate 

promisiunea candidaților, lideri în formațiunile lor politice, de susținere a înființării Comisiei 

Economice Consultative. 



 
“Sunt deosebit de încântat pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru unanimitatea cu care 

candidații la funcția de primar al Municipiului Oradea au susținut înființarea Comisiei 

Economice Consultative propuse de noi la nivel national, Oradea fiind iarăși un exemplu de bună 

colaborare între mediul de afaceri, cel al corpurilor profesionale și cel al formațiunilor politice 

din județul Bihor”, a subliniat președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român, dl. Ioan 

LUCIAN, care a răspuns invitației lansate de Federația Patronilor Bihor de a fi prezent la acest 

eveniment deosebit. 

 

Tot ieri s-a desfășurat, în același format, și întâlnirea cu candidații la președinția Consiliului 

Județean Bihor, 6 din cei 8 candidați acceptând invitația la dialog: Ciprian-Mircea BLEJAN – 

ALDE, Simona-Elena BIȘBOACĂ - ALINȚA USR PLUS, Andrei AMARIȚEI – PMP, Zsolt 

SZILAGYI – PPMT, Traian BODEA - PRO ROMÂNIA și Jozsef SZABO – UDMR. 

 

Se dovedește încă o dată că reprezentanții mediului de afaceri și al corpurilor profesionale 

bihorene militează pentru un parteneriat și un dialog profund, real și constructiv cu orice 

instituție importantă a județului Bihor, inclusiv cu formațiunile politice. 
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