VICTOR CIORBEA
DATE PERSONALE:
Născut la data de 26 octombrie 1954, în comuna Ponor, Judeţul Alba, România.
NAŢIONALITATEA: Română.
CETĂŢENIA: Română.
DOMICILIUL: Strada Intrarea Valului, nr.14, sector 1, Bucureşti, România.
Căsătorit cu Lacrima Ciorbea, născută în Cluj Napoca, la data de 5 octombrie 1955,
absolventă a Facultăţii de Drept din Cluj Napoca, şi Masterat în domeniul
Afacerilor Europene. Este avocat coordonator în cadrul SCPA „Ciorbea Victor &
Ciorbea Lacrima".
Fiica: Oana Ciorbea-Reedy, născută în Bucureşti, la data de 16 noiembrie 1983,
căsătorită; absolventă cu Magna Cum Laudae a Liceului Groton School din SUA, în
anul 2002, şi absolventă, tot cu Magna Cum Laudae, a Universităţii Harvard, în anul
2006. După efectuarea stagiaturii, în perioada 1 iulie 2006 - noiembrie 2007 şi-a
desfăşurat activitatea la Citi Group - New York, iar în prezent lucrează la un fond
privat de investiţii din New York. Are cetăţenie română şi americană.
EDUCAŢIA:
1979: Absolvent, cu Summa Cum Laude (media generală 10 pe toată durata
studiilor), şef de promoţie pe ţară, al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai, Cluj Napoca.
În perioada comunismului, am fost singurul şef de promoţie pe tară din cadrul
facultăţilor de drept şi de ştiinţe sociale, fără a fi membru al partidului comunist.
Dosarul meu de cadre nu era acceptabil pentru conducerea comunistă, deoarece
părinţii şi bunicii mei au fost declaraţi chiaburi şi unii dintre ei au fost condamnaţi
politic.
1983 - 1984: Cursuri postuniversitare (masterat), cu Summa Cum Laudae, în Drept
Civil, Dreptul Muncii, Legislaţie Economică şi Drept Procesual Civil - Facultatea de
Drept - Universitatea Bucureşti.

1

1984 - 1990: Doctoratul (examenele şi lucrările) cu Summa Cum Laudae, la
Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti, Specializarea în Drept Economic
(Legislaţie Economică).
1992: Studii de management la Case Western Reserve Universitv, Cleveland, Ohio,
SUA.
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ȘI ÎN ALTE DOMENII:
1979 - 1984: Judecător la Judecătoria sectorului 5, Bucureşti, specializat în cauze
civile.
1984 -1988: Procuror la Direcţia judiciară pentru cauze civile din Procuratura
Generală (Parchetul General) - specializat în Drept Civil lato senso, Dreptul Muncii,
Dreptul Familiei, Drept Procesual Civil şi Drept Economic. În această perioadă am
pus şi concluzii la Tribunalul Suprem în litigii de Drept Economic şi Drept Civil.

1984 - 1992: Cadru didactic (asistent şi apoi lector) la Facultatea de Drept Universitatea Bucureşti, specializat în Drept Civil şi Drept Economic.
1990 - 1996: Preşedinte şi Fondator al Federaţiei Sindicatelor Libere din
învăţământ (FSLI).

1990 - 1994: Preşedinte şi Fondator al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere
din România (CNSLR), şi apoi, după fuziunea cu Confederaţia "Frăţia", preşedinte
al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România "Frăţia" (CNSLR"FRĂŢIA").

1994 - 1996: Preşedinte şi Fondator al Confederaţiei Sindicatelor Democrate din
România (CSDR).
1993 - 1994: Membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Internaţionale a
Sindicatelor Libere (ICFTU) şi al Comitetului Executiv al Confederaţiei Europene a
Sindicatelor (ETUC).
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1990 -1996: Negociator pentru FSLI, CNSLR/ FRĂŢIA şi CSDR pe plan naţional şi
internaţional.
În aceste funcţii sindicale, între altele, am avut o contribuţie esenţială la
punerea bazelor mişcării sindicale democratice din România, la elaborarea
proiectului primului act normativ prin care a fost realizată reforma în educaţie prin
reducerea normei didactice, a numărului de elevi şi studenţi la clasă etc., a celei
dintâi legislaţii sindicale din România, precum şi a noii legislaţii a muncii. De
asemenea, am negociat cu organizaţiile patronale şi Guvernul primul contract
colectiv de muncă la nivel naţional din istoria noastră, precum şi unele din primele
contracte colective de muncă la nivel de ramură.

1994 - 1996: Membru al Comitetului Executiv al Convenţiei Democratice din
România (CDR). Această organizaţie politică - fondată şi condusă, iniţial, de marea
personalitate politică Corneliu Coposu, iar apoi de Preşedintele Emil
Constantinescu - a câştigat alegerile din anul 1996 şi a condus ţara între 1996 2000. În această perioadă, a fost stabilită clar şi definitiv orientarea României spre
economia socială de piaţă şi respectiv integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană.
1994 -1996: Membru al forurilor de conducere ale Alianţei Civice.

1996 -1998: PRIMAR GENERAL AL BUCUREŞTILOR:
Sunt întâiul şi singurul, până în prezent, Primar General al Bucureştilor
născut în Transilvania, fiind ales în această funcţie în urma unei bătălii electorale
care a făcut senzaţie la acea vreme, în urma căreia l-am învins pe celebrul
tenisman Ilie Năstase. Pe durata acelui scurt mandat, am avut realizări deosebite
în combaterea corupţiei, asigurarea curăţeniei Capitalei, realizarea de investiţii şi
demararea procedurilor de privatizare a unora dintre regiile din subordinea
C.G.M.B. De asemenea, am pus bazele a numeroase proiecte pentru Bucureşti,
care sunt şi astăzi valabile, precum: "Bucureşti 2000" (construcţia noului centru al
municipiului), "Refacerea Centrului Istoric al Capitalei" proiecte japoneze de creare
de structuri inelare de circulaţie în Bucureşti etc.
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1996 -1998: Prim Ministru al României:
Am fost întâiul premier creştin democrat din istoria noastră şi respectiv
întâiul Prim-Ministru naţional ţărănist după 63 de ani, dintre care 45 de ani de
comunism.

În această funcţie, împreună cu membrii Guvernului şi cu majoritatea
parlamentară, am elaborat şi adoptat o multitudine de acte normative, în aproape
toate domeniile, dintre care numeroase, cu mici modificări, sunt şi astăzi în vigoare
şi am înfăptuit reforme fundamentale în toate domeniile vieţii economice, politice,
sociale, culturale etc.

Astfel, în plan economic, pentru a evita colapsul economic la nivel naţional şi
a asigura tranziţia la economia de piaţă, am luat o multitudine de măsuri, dintre
care menţionez: liberalizarea totală a preţurilor, concomitent cu liberalizarea ratei
de schimb valutar şi a unor schimburi comerciale; modificarea şi implementarea
legislaţiei privind o reală şi accelerată privatizare a societăţilor comerciale, precum
şi reglementari şi modificări foarte importante în diverse domenii ale legislaţiei
comerciale; transformarea regiilor autonome în societăţi comerciale,
restructurarea economiei: numai în sectorul minier au părăsit acest domeniu de
activitate peste 100.000 de angajaţi, la cererea lor, în schimbul unor plăţi
compensatorii consistente şi a faptului că negociasem cu organismele financiare
internaţionale sume importante pentru angajarea celor disponibilizaţi la
executarea unor lucrări de închidere ecologică a minelor, pregătirea construcţiei
de autostrăzi etc.
De asemenea, am luat măsuri privind realizarea unor reforme profunde în
agricultura românească, între care menţionez acordarea de cupoane pentru
sprijinul direct al agricultorilor individuali, desfiinţarea structurilor de stat
nerentabile din agricultură şi altele.
Împreună cu B.N.R., am injectat în sistemul bancar 1 miliard USD, am
refăcut, temporar, rezerva valutară a ţării, am redeschis colaborarea României cu
F.M.I şi B.M., am îmbunătăţit reglementările privind activitatea B.N.R., pieţele de
capital şi fondurile de investiţii, asigurările şi reasigurările şi am parcurs unele faze
premergătoare pentru crearea condiţiilor privind viitoarele acte normative
referitoare la sistemul de pensii private etc.
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În acelaşi timp, am realizat reforme importante în cele mai diverse domenii,
dintre care menţionez: în plan politic am condus primul Guvern democratic al
Românei din care au făcut parte pentru întâia dată şi reprezentanţi ai minorităţii
maghiare; în domeniul administrativ am adoptat primul act normativ care a
descentralizat numeroase atribuţii către organele locale ale administraţiei publice
şi care, cu foarte mici modificări, este şi în prezent în vigoare, precum şi proiectul
Legii Finanţelor Publice Locale; în sectorul educaţiei, am adoptat Statutul Cadrelor
Didactice, asigurându-le şi o salarizare mai adecvată; am reformat sistemul sanitar,
introducând asigurările de sănătate după "modelul Bismarck", precum şi sistemul
de protecţie socială: astfel, pe lângă plăţile compensatorii pentru cei concediaţi,
am introdus măsuri pro active de combatere a şomajului, am acordat pentru prima
oară concediul de doi ani pentru creşterea şi îngrijirea copilului etc.; am reformat
întreaga legislaţie privind adopţiile, precum şi sistemul de îngrijire a copiilor aflaţi
în dificultate; am luat măsuri pentru continuarea reformei justiţiei şi salarizarea
corespunzătoare a magistraţilor; am constituit un sistem de dialog social la toate
nivelurile şi un Departament pentru relaţiile cu societatea civilă (ONG-uri etc.); am
creat, împreună cu patronatele şi sindicatele, un adevărat parteneriat social şi am
pus bazele tripartitismului în România, prin înfiinţarea Consiliului Economic şi
Social şi punerea bazelor celorlalte structuri tripartite şi altele. Totodată, a fost
adoptată Legea privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
în România.
În domeniul politicii externe am contribuit la orientarea prooccidentală
decisivă a României, pro NATO şi pro UE.
1996 - 1998: Negociator cu Guvernele altor ţări, FMI, BM, BERD, BEI, Uniunea
Europeană etc.
1996: Premiul pentru cea mai bună performanţă politică în anul 1996.
1999 - 2001: Preşedinte al Partidului "Alianţa Naţională Creştin Democrată"
2001 - 2004: Preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat. Am
acţionat pentru recâştigarea prestigiului acestui partid istoric, pentru revenirea lui
la modelul politic promovat de luliu MANIU, Ion MIHALACHE şi Corneliu COPOSU şi
respectiv pentru readucerea acestuia în prim planul politicii româneşti.
În August 2004 m-am retras din viaţa politică şi am revenit în noiembrie 2010, când
am început o altă luptă pentru un PNŢCD adevărat, moral şi legitim.
2000 - 22 Aprilie 2014: Preşedinte - Fundaţia "ANCD".
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2004 - 22 Aprilie 2014: Preşedinte şi Avocat al SCPA „Ciorbea Victor & Ciorbea
Lacrima" din cadrul Baroului Bucureşti.
2012 - 8 Aprilie 2014: Senator PNL în Colegiul nr.7 - Bucureşti.
2012-16 Aprilie 2014: Membru al Partidului Naţional Liberal
2012-16 Aprilie 2014: Vicepreşedinte ANRM.
DEMNITATEA ACTUALĂ:

Avocat al Poporului - Numit în şedinţa comună a celor două camere ale
Parlamentului din data de 15 Aprilie 2014. Mi-am început mandatul la 6 Mai 2014,
când am depus jurământul.
ACTVITATE ŞI DISTINCŢII INTERNAŢIONALE:
1999 - în prezent: Membru al Senatului Onorific European.
1990 - în prezent: Premiat şi decorat de diverse state, organizaţii naţionale şi
internaţionale, fundaţii, ONG-uri, mass-media etc.
1990 - în prezent: Cooperare cu diverse organizaţii şi instituţii naţionale şi
internaţionale.
1990 - în prezent: Participări la reuniuni şi luări de cuvânt la: ONU, NATO, UE,
Consiliul Europei, Partidul Popular European, Internaţionala Creştin Democrată,
Organizaţia Internaţionala a Muncii, diverse Congrese, Conferinţe şi Seminarii şi
internaţionale etc.
LIMBI STRĂINE: Franceza, Engleza

TRĂSĂTURI PERSONALE:
La temelia întregii mele activităţi au stat întotdeauna respectarea şi
aplicarea exemplară a Constituţiei, a legilor, cinstea, corectitudinea, onestitatea şi
moralitatea.
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