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SENATORUL IULIAN URBAN ESTE "OMUL POLITIC AL ANULUI 2009" 
 
- Comunicat de presă - 
   
AlianŃa Familiilor din România (AFR) şi AsociaŃia Pro-vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi – 
filiala Bucureşti (Pro-vita) i-au înmânat, astăzi, senatorului Iulian Urban distincŃia "Omul 
politic al anului 2009". 
 
Conducerile celor două organizaŃii au analizat activitatea, în anul precedent, a 20 de 
politicieni, membri ai Parlamentului României şi nu numai. Nominalizările au fost făcute 
în baza activităŃii din această perioadă, au Ńinut cont de prezenŃa la şedinŃele Comisiilor, 
la lucrările plenului şi la votul final pentru iniŃiative legislative. 
 
O importanŃă specială a avut-o modul în care cei nominalizaŃi au înŃeles să servească 
instituŃia familiei româneşti, a cărei promovare este obiectivul central al celor două 
asociaŃii. 
 
În urma deliberării, titlul de "Omul politic al anului 2009" a fost acordat d-lui Iulian 
Urban, senator, ales în CircumscripŃia electorală nr. 25 - Ilfov din partea Partidului 
Democrat Liberal. 
 
Conform monitorizărilor realizate de AFR, confirmate prin recentul raport al Institutului 
pentru Politici Publice privind activitatea parlamentarilor, dl. Urban, care ocupă funcŃia de 
vicepreşedinte al Comisiei Juridice din Senatul României, a avut una dintre cele mai 
intense activităŃi politice, cu 51 de iniŃiative legislative depuse, 18 declaraŃii politice şi o 
prezenŃă la voturile finale în plen de 73%. 
 
"Apreciem în mod special efortul depus de dvs. la elaborarea noului Cod Civil, act de 
importanŃă majoră pentru societatea românească, dar şi iniŃiativele legislative orientate 
spre valorile familiei, printre care cele pentru majorarea alocaŃiei de stat pentru copii şi 
extinderea concediului de maternitate, chiar dacă acestea din urmă nu au avut 
deocamdată succes din cauza conjuncturilor economică şi politică nefaste", îi comunică 
cele doua organizaŃii senatorului Urban, în motivarea alegerii făcute. 
 
AFR şi Pro-vita îşi propun să acorde anual astfel de distincŃii şi iau în calcul inclusiv 
instituirea unui "premiu" similar pentru cel mai slab om politic al anului, cu activitatea cea 
mai ştearsă sau cea mai nefastă pentru valorile tradiŃionale. 
 
 

 
Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de la 
concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale. 
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