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Întrebări și interpelări depuse:

12

Situația Parcului Cireșarii

Ministerul Educației

Varianta actualizată a PNNR-lipsa unor proiecte de 

reformă importante

Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene

Abordarea Ministerului Dezvoltării cu privire la 

modalitățile de a a asigura o mai mare autonomie 

financiară autorităților locale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 

Administrației

Extinderea unor facilități pentru anumite credite 

acordate în contextul pandemiei

Ministerul Finanțelor

Abordarea MEAT cu privire la sprijinul acordat 

turismului românesc

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Măsuri pentru sprijinirea mediului privat

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Restaurarea Așezămintelor I.C.Brătianu

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 

Administrației

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62314&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62314&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62552&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62552&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62553&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62553&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62698&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62698&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62758&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62758&idl=1
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Declarații Politice:
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„Responsabilitatea, cheia revenirii la 

normalitate”
Auzim foarte des termene și planuri despre revenirea la

normalitate. Chiar dacă pare un paradox, pentru că valul trei al

pandemiei a pus sistemul sanitar sub o presiune fantastică și

numărul de pacienți de la ATI îi testează tot mai periculos

limitele maxime, momentul nu este departe. Însă revenirea la

normalitate nu este un eveniment care se va întâmpla peste

noapte, de la sine, ci este dependentă de fiecare dintre noi, de

responsabilitatea cu care acționăm. În actul de guvernare, în

respectarea măsurilor, în vaccinare, în modul în care alegem să

ne raportăm la această pandemie.

„România are nevoie de lideri, astăzi, mai 

mult ca oricând!”
Politica nu este despre cei care o facem, ci despre cei pentru

care o facem. Nu este despre politicieni, este despre cetățeni.

Iar România are astăzi nevoie, mai mult ca oricând, de lideri,

nu de politicieni. Diferența dintre ei este simplă - politicienii se

gândesc la următoarele alegeri, liderii se gândesc la

următoarele generații.

„Avertizorii de integritate”
Am vorbit la tribuna Parlamentului despre avertizorii de

integritate și propunerea legislativă pe care am lansat-o în

dezbatere publică.

>

>

>

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8262&idm=1,066&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8266&idm=1,058&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8262&idm=1,066&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8266&idm=1,058&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
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Propuneri Legislative:
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Propunere legislativă privind acordarea de 

compensații cetățenilor români pentru bunurile 

proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau 

rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța

Propunere legislativă privind completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitare de pensii publice

Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie 

- Ziua naţională a înotului

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
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Momente importante:
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Am pus pe agenda 

publică tema 

avertizorilor de 

integritate 

Am fost votat în 

grupul Parlamentar 

Pro-America

Asezămintele Brătianu, o moștenire neprețuită

Am votat un proiect PNL 

important – Brățara 

electronică

Sunt membru în Delegația Parlamentului 

României la Iniţiativa Central Europeană –

Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP)

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI >LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/3602933489833187
https://www.facebook.com/tianu/posts/3602933489833187
https://www.facebook.com/tianu/posts/3622525917873944
https://www.facebook.com/tianu/posts/3622525917873944
https://www.facebook.com/tianu/posts/3641910292602173
https://www.facebook.com/tianu/posts/3641910292602173
https://www.facebook.com/tianu/posts/3666749713451564
https://www.facebook.com/tianu/posts/3666749713451564
https://www.facebook.com/tianu/posts/3663073663819169
https://www.facebook.com/tianu/posts/3663073663819169
https://www.facebook.com/tianu/posts/3644494575677078
https://www.facebook.com/tianu/posts/3644494575677078
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Articole și apariții media:
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>LINK AICI
>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.digi24.ro/opinii/a-fi-sau-a-nu-fi-lider-nu-ministru-1497557?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://www.digi24.ro/opinii/a-fi-sau-a-nu-fi-lider-nu-ministru-1497557?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://m.adevarul.ro/news/eveniment/al-doilea-paste-vremea-molimei-despre-smerenie-solidaritate-1_608d27985163ec4271958be6/index.html?fbclid=IwAR3Zr4vAB1vTOS8mEiQutOQOJ65uOmFQfDY6Qpz8b3nQ2mq_uA9OrlMss-E
https://m.adevarul.ro/news/eveniment/al-doilea-paste-vremea-molimei-despre-smerenie-solidaritate-1_608d27985163ec4271958be6/index.html?fbclid=IwAR3Zr4vAB1vTOS8mEiQutOQOJ65uOmFQfDY6Qpz8b3nQ2mq_uA9OrlMss-E
https://cronicaromana.net/2021/04/20/sebastian-burduja-cere-restaurarea-casei-in-care-a-locuit-ionel-bratianu-o-mostenire-nepretuita-pe-care-o-avem-si-pentru-care-trebuie-sa-gasim-solutii/?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://cronicaromana.net/2021/04/20/sebastian-burduja-cere-restaurarea-casei-in-care-a-locuit-ionel-bratianu-o-mostenire-nepretuita-pe-care-o-avem-si-pentru-care-trebuie-sa-gasim-solutii/?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://www.digi24.ro/opinii/drama-unei-generatii-pierdute-despre-care-nu-vorbeste-nimeni-1509993?fbclid=IwAR0qyTpVWxnc0ySPwlIQRIHYd5CComWSikJSKD4pGlptToTo3SuYqF9ymNQ
https://www.digi24.ro/opinii/drama-unei-generatii-pierdute-despre-care-nu-vorbeste-nimeni-1509993?fbclid=IwAR0qyTpVWxnc0ySPwlIQRIHYd5CComWSikJSKD4pGlptToTo3SuYqF9ymNQ
https://www.gandul.ro/opinii/sebastian-burduja-deputat-astept-raspuns-lungul-circuit-al-hartiilor-si-solutia-digitalizarii-opinie-19613553?fbclid=IwAR3Z_dnpJxKyMfvrejmdB29OQ8wOngckuhxJQvt9JSDiq_jSIfSpuqzUaSo
https://www.gandul.ro/opinii/sebastian-burduja-deputat-astept-raspuns-lungul-circuit-al-hartiilor-si-solutia-digitalizarii-opinie-19613553?fbclid=IwAR3Z_dnpJxKyMfvrejmdB29OQ8wOngckuhxJQvt9JSDiq_jSIfSpuqzUaSo
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Articole și apariții media (continuare)
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>LINK AICI >LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/videos/2961571927454964/?__cft__%5b0%5d=AZUET7yTTOe4eAASbG8AZ7Qbp_4j-H7FgLbBibytQPWUypx7tapPKIZiU51h5Zp9mvnwkHvcesDHoGNkNk4LciJIMFgOra3-Va3xvfwqJhQMuUfAkIrPqBo6ykUzyeIxGX2zljAByVRxZ6Xfy2hl0KYXQJUFhXK3XDQJ93xlGjlH7A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/2961571927454964/?__cft__%5b0%5d=AZUET7yTTOe4eAASbG8AZ7Qbp_4j-H7FgLbBibytQPWUypx7tapPKIZiU51h5Zp9mvnwkHvcesDHoGNkNk4LciJIMFgOra3-Va3xvfwqJhQMuUfAkIrPqBo6ykUzyeIxGX2zljAByVRxZ6Xfy2hl0KYXQJUFhXK3XDQJ93xlGjlH7A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/838496130069029/?__cft__%5b0%5d=AZU5M6J-DFozR3YUm9UysOyzUqoAX5aPa2DvM5VIuvSc3KbQf6N5Q6iRikZULAQzuXJWZpzZRLnkuTnlZ5KJ3wMnT0Zk6qJJcVh9ImeMSxeY99GYGYzeP397ZjtuFhoJBj2F5mrNEIKGQYnUy9q0nDa-VIv_qwsF6kS3RCwXKThcww&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/838496130069029/?__cft__%5b0%5d=AZU5M6J-DFozR3YUm9UysOyzUqoAX5aPa2DvM5VIuvSc3KbQf6N5Q6iRikZULAQzuXJWZpzZRLnkuTnlZ5KJ3wMnT0Zk6qJJcVh9ImeMSxeY99GYGYzeP397ZjtuFhoJBj2F5mrNEIKGQYnUy9q0nDa-VIv_qwsF6kS3RCwXKThcww&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.gandul.ro/gandul-live/gandul-live-sebastian-burduja-tara-trebuie-guvernata-aceasta-situatie-nu-ne-ajuta-declaratia-ministului-drula-a-fost-neinspirata-19618772?fbclid=IwAR1H9PKMZfLLT-GkFHoiSxYZYTfxIoeG9MTPZGUdh8QY42jOZ4otTbyhpr0
https://www.gandul.ro/gandul-live/gandul-live-sebastian-burduja-tara-trebuie-guvernata-aceasta-situatie-nu-ne-ajuta-declaratia-ministului-drula-a-fost-neinspirata-19618772?fbclid=IwAR1H9PKMZfLLT-GkFHoiSxYZYTfxIoeG9MTPZGUdh8QY42jOZ4otTbyhpr0
https://www.facebook.com/tianu/videos/724997708178138/?__cft__%5b0%5d=AZVvU8AE2W5gb1WeLdtIJ_vek4kEDItBL5jdVJ4ROWna8KTICQ8Qa6mc1ylA9-dogZs2Yu_l2LYzzodt3O4-f_7KJ9cBi6XqhPfttQZZLnaEL1mGcQqdhMa9cviZrZCfiRfdyvx4pL4JfyzlN04-Mnnj9Q3ekYYXIGJgyNw0W-yPhg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/724997708178138/?__cft__%5b0%5d=AZVvU8AE2W5gb1WeLdtIJ_vek4kEDItBL5jdVJ4ROWna8KTICQ8Qa6mc1ylA9-dogZs2Yu_l2LYzzodt3O4-f_7KJ9cBi6XqhPfttQZZLnaEL1mGcQqdhMa9cviZrZCfiRfdyvx4pL4JfyzlN04-Mnnj9Q3ekYYXIGJgyNw0W-yPhg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://cronicaromana.net/2021/04/07/deputatul-pnl-sebastian-burduja-preda-lectia-transparentei-totale-imi-doresc-sa-recastigam-increderea-in-cea-mai-importanta-institutie-a-democratiei-parlamentul/?fbclid=IwAR2kPscUvVMRmphYJz-I4bWfJ7EfzA88yV_9UyyDJNZlJzvrsLRXDcert4w
https://cronicaromana.net/2021/04/07/deputatul-pnl-sebastian-burduja-preda-lectia-transparentei-totale-imi-doresc-sa-recastigam-increderea-in-cea-mai-importanta-institutie-a-democratiei-parlamentul/?fbclid=IwAR2kPscUvVMRmphYJz-I4bWfJ7EfzA88yV_9UyyDJNZlJzvrsLRXDcert4w
https://www.facebook.com/tianu/videos/814432905869312/?__cft__%5b0%5d=AZWxY5VJmoZxGcxhzCRqkQl0DvsPMSD2EK7iQawkpwyYjeFyrIJHL8PRyEs9iLumHFSWXhKqMG2PbgAvIjA8O6rPaFViSaNoA1bkEu9aNkSRfC-mtPsDIhNlhFNwdUykiXe2FrZrb8nDEhvf6b9FJ2z0ryTEu9lIPorZbr0mfyAt_g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/814432905869312/?__cft__%5b0%5d=AZWxY5VJmoZxGcxhzCRqkQl0DvsPMSD2EK7iQawkpwyYjeFyrIJHL8PRyEs9iLumHFSWXhKqMG2PbgAvIjA8O6rPaFViSaNoA1bkEu9aNkSRfC-mtPsDIhNlhFNwdUykiXe2FrZrb8nDEhvf6b9FJ2z0ryTEu9lIPorZbr0mfyAt_g&__tn__=%2CO%2CP-R
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Episodul 5 din vlogul politic „Planul pentru România”

Politica în slujba oamenilor

18

De ce? Pentru că vreau să știți cum decurg zilele unui om politic cu 

cele mai bune intenții.

În acest episod veți vedea ce înseamnă politica pentru oameni în 

toate activitatea mea, atât în Parlament, cât și pe plan local:

➡️ acțiuni de voluntariat pentru comunitate, cu echipa PNL Sector 

1

➡️ întrebări și interpelări pe subiecte de interes pentru cetățeni 

➡️ ședințele de birou politic PNL Sector 1

➡️ audiențele săptămânale
>LINK AICI

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be


Februarie 2021

MAI 2021
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Întrebări și interpelări depuse:
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Strategia de promovare a exporturilor României în 

temeiul revocării Programului de Promovare a 

Exporturilor (PPE)

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

Avantaje persoane cu risc de reacții adverse la vaccinul 

anti COVID-19

Ministerul Sănătății

Planul pentru revitalizarea cercetării si inovării

Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării

Probleme întâlnite de cetățenii din diaspora cu ocazia 

expirării inspecției tehnice periodice

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Strategia MMAP privind populația de ursi din Romania

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

Verificarea persoanelor vaccinate si testate pentru 

COVID-19 in cadrul evenimentelor

Ministerul Sănătății

Publicarea PNRR in forma actuala

Ministerul Fondurilor Europene

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62929&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62314&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62314&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62930&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62552&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62552&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63031&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62553&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62553&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63032&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62698&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62698&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63033&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63129&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63230&idl=1
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Declarații Politice:
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„[Prin mintea, prin inima și brațele noastre]. 
Misiunea noastră, moștenirea lui Ion C. 

Brătianu”
In luna mai am marcat 130 de ani de la moartea lui Ion C.

Brătianu. Este datoria fiecărui om de stat să transforme

moștenirea lăsată de acest vizionar intr-un proiect de țară

ambițios si serios. Acum este timpul in care trebuie sa ne

dedicam si noi viața României. Să le dam copiilor noștri șansa

sa crească acasă si să scrie despre moștenirea noastră!

„Cea mai simplă traducere a PNRR –

reforme, reforme, reforme”
Pentru a ieși din capcana formelor fără fond, trebuie sa

pricepem un lucru esențial, PNRR nu este similar cu Cadrul

financiar multianual, PNRR nu înseamnă un șir de proiecte, ci

un plan de reforme.

„Planul Național de Redresare și Reziliență, 

șansa României metropolitane”
PNRR poate însemna saltul către Romania metropolitană.

Regenerarea urbană este cu atât mai importantă in contextul

in care peste 98% din PIB-ul României este generat de zonele

urbane, iar 73% din populația urbană trăiește la bloc.

„România unicornilor”
Am vorbit la tribuna Parlamentului despre beneficiile

financiare pe care antreprenorii le pot aduce României, însă

doar in contextul debirocratizării și simplificării mediului

antreprenorial.

>

>

>

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8262&idm=1,066&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8266&idm=1,058&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8262&idm=1,066&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8269&idm=1,038&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8273&idm=1,068&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8273&idm=1,068&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8276&idm=1,06&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8278&idm=1,023&idl=1
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Propuneri Legislative:
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Propunere legislativă pentru modificarea si 

completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind 

reforma in domeniul sănătății

Propunere legislativă pentru modificarea si 

completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice si 

sportului 

Propunere legislativă pentru modificarea art.VII din 

Legea nr.154/2017 pentru modificarea si completarea 

Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea 

mijloacelor de publicitate 

Propunere Proiect de Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu 

modificările si completările ulterioare

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19311
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19312
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19313
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19334
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Momente importante:
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Am pus pe agenda 

publică tema 

avertizorilor de 

integritate 

Am fost votat în 

grupul Parlamentar 

Pro-America

Asezămintele Brătianu, o moștenire neprețuită

Am votat un proiect PNL 

important – Brățara 

electronică

Sunt membru în Delegația Parlamentului 

României la Iniţiativa Central Europeană –

Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP)

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI >LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/3602933489833187
https://www.facebook.com/tianu/posts/3602933489833187
https://www.facebook.com/tianu/posts/3622525917873944
https://www.facebook.com/tianu/posts/3622525917873944
https://www.facebook.com/tianu/posts/3641910292602173
https://www.facebook.com/tianu/posts/3641910292602173
https://www.facebook.com/tianu/posts/3666749713451564
https://www.facebook.com/tianu/posts/3666749713451564
https://www.facebook.com/tianu/posts/3663073663819169
https://www.facebook.com/tianu/posts/3663073663819169
https://www.facebook.com/tianu/posts/3644494575677078
https://www.facebook.com/tianu/posts/3644494575677078
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Articole și apariții media:
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>LINK AICI
>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.digi24.ro/opinii/a-fi-sau-a-nu-fi-lider-nu-ministru-1497557?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://www.digi24.ro/opinii/a-fi-sau-a-nu-fi-lider-nu-ministru-1497557?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://m.adevarul.ro/news/eveniment/al-doilea-paste-vremea-molimei-despre-smerenie-solidaritate-1_608d27985163ec4271958be6/index.html?fbclid=IwAR3Zr4vAB1vTOS8mEiQutOQOJ65uOmFQfDY6Qpz8b3nQ2mq_uA9OrlMss-E
https://m.adevarul.ro/news/eveniment/al-doilea-paste-vremea-molimei-despre-smerenie-solidaritate-1_608d27985163ec4271958be6/index.html?fbclid=IwAR3Zr4vAB1vTOS8mEiQutOQOJ65uOmFQfDY6Qpz8b3nQ2mq_uA9OrlMss-E
https://cronicaromana.net/2021/04/20/sebastian-burduja-cere-restaurarea-casei-in-care-a-locuit-ionel-bratianu-o-mostenire-nepretuita-pe-care-o-avem-si-pentru-care-trebuie-sa-gasim-solutii/?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://cronicaromana.net/2021/04/20/sebastian-burduja-cere-restaurarea-casei-in-care-a-locuit-ionel-bratianu-o-mostenire-nepretuita-pe-care-o-avem-si-pentru-care-trebuie-sa-gasim-solutii/?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://www.digi24.ro/opinii/drama-unei-generatii-pierdute-despre-care-nu-vorbeste-nimeni-1509993?fbclid=IwAR0qyTpVWxnc0ySPwlIQRIHYd5CComWSikJSKD4pGlptToTo3SuYqF9ymNQ
https://www.digi24.ro/opinii/drama-unei-generatii-pierdute-despre-care-nu-vorbeste-nimeni-1509993?fbclid=IwAR0qyTpVWxnc0ySPwlIQRIHYd5CComWSikJSKD4pGlptToTo3SuYqF9ymNQ
https://www.gandul.ro/opinii/sebastian-burduja-deputat-astept-raspuns-lungul-circuit-al-hartiilor-si-solutia-digitalizarii-opinie-19613553?fbclid=IwAR3Z_dnpJxKyMfvrejmdB29OQ8wOngckuhxJQvt9JSDiq_jSIfSpuqzUaSo
https://www.gandul.ro/opinii/sebastian-burduja-deputat-astept-raspuns-lungul-circuit-al-hartiilor-si-solutia-digitalizarii-opinie-19613553?fbclid=IwAR3Z_dnpJxKyMfvrejmdB29OQ8wOngckuhxJQvt9JSDiq_jSIfSpuqzUaSo
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Articole și apariții media (continuare)
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>LINK AICI >LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/videos/2961571927454964/?__cft__%5b0%5d=AZUET7yTTOe4eAASbG8AZ7Qbp_4j-H7FgLbBibytQPWUypx7tapPKIZiU51h5Zp9mvnwkHvcesDHoGNkNk4LciJIMFgOra3-Va3xvfwqJhQMuUfAkIrPqBo6ykUzyeIxGX2zljAByVRxZ6Xfy2hl0KYXQJUFhXK3XDQJ93xlGjlH7A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/2961571927454964/?__cft__%5b0%5d=AZUET7yTTOe4eAASbG8AZ7Qbp_4j-H7FgLbBibytQPWUypx7tapPKIZiU51h5Zp9mvnwkHvcesDHoGNkNk4LciJIMFgOra3-Va3xvfwqJhQMuUfAkIrPqBo6ykUzyeIxGX2zljAByVRxZ6Xfy2hl0KYXQJUFhXK3XDQJ93xlGjlH7A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/838496130069029/?__cft__%5b0%5d=AZU5M6J-DFozR3YUm9UysOyzUqoAX5aPa2DvM5VIuvSc3KbQf6N5Q6iRikZULAQzuXJWZpzZRLnkuTnlZ5KJ3wMnT0Zk6qJJcVh9ImeMSxeY99GYGYzeP397ZjtuFhoJBj2F5mrNEIKGQYnUy9q0nDa-VIv_qwsF6kS3RCwXKThcww&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/838496130069029/?__cft__%5b0%5d=AZU5M6J-DFozR3YUm9UysOyzUqoAX5aPa2DvM5VIuvSc3KbQf6N5Q6iRikZULAQzuXJWZpzZRLnkuTnlZ5KJ3wMnT0Zk6qJJcVh9ImeMSxeY99GYGYzeP397ZjtuFhoJBj2F5mrNEIKGQYnUy9q0nDa-VIv_qwsF6kS3RCwXKThcww&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.gandul.ro/gandul-live/gandul-live-sebastian-burduja-tara-trebuie-guvernata-aceasta-situatie-nu-ne-ajuta-declaratia-ministului-drula-a-fost-neinspirata-19618772?fbclid=IwAR1H9PKMZfLLT-GkFHoiSxYZYTfxIoeG9MTPZGUdh8QY42jOZ4otTbyhpr0
https://www.gandul.ro/gandul-live/gandul-live-sebastian-burduja-tara-trebuie-guvernata-aceasta-situatie-nu-ne-ajuta-declaratia-ministului-drula-a-fost-neinspirata-19618772?fbclid=IwAR1H9PKMZfLLT-GkFHoiSxYZYTfxIoeG9MTPZGUdh8QY42jOZ4otTbyhpr0
https://www.facebook.com/tianu/videos/724997708178138/?__cft__%5b0%5d=AZVvU8AE2W5gb1WeLdtIJ_vek4kEDItBL5jdVJ4ROWna8KTICQ8Qa6mc1ylA9-dogZs2Yu_l2LYzzodt3O4-f_7KJ9cBi6XqhPfttQZZLnaEL1mGcQqdhMa9cviZrZCfiRfdyvx4pL4JfyzlN04-Mnnj9Q3ekYYXIGJgyNw0W-yPhg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/724997708178138/?__cft__%5b0%5d=AZVvU8AE2W5gb1WeLdtIJ_vek4kEDItBL5jdVJ4ROWna8KTICQ8Qa6mc1ylA9-dogZs2Yu_l2LYzzodt3O4-f_7KJ9cBi6XqhPfttQZZLnaEL1mGcQqdhMa9cviZrZCfiRfdyvx4pL4JfyzlN04-Mnnj9Q3ekYYXIGJgyNw0W-yPhg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://cronicaromana.net/2021/04/07/deputatul-pnl-sebastian-burduja-preda-lectia-transparentei-totale-imi-doresc-sa-recastigam-increderea-in-cea-mai-importanta-institutie-a-democratiei-parlamentul/?fbclid=IwAR2kPscUvVMRmphYJz-I4bWfJ7EfzA88yV_9UyyDJNZlJzvrsLRXDcert4w
https://cronicaromana.net/2021/04/07/deputatul-pnl-sebastian-burduja-preda-lectia-transparentei-totale-imi-doresc-sa-recastigam-increderea-in-cea-mai-importanta-institutie-a-democratiei-parlamentul/?fbclid=IwAR2kPscUvVMRmphYJz-I4bWfJ7EfzA88yV_9UyyDJNZlJzvrsLRXDcert4w
https://www.facebook.com/tianu/videos/814432905869312/?__cft__%5b0%5d=AZWxY5VJmoZxGcxhzCRqkQl0DvsPMSD2EK7iQawkpwyYjeFyrIJHL8PRyEs9iLumHFSWXhKqMG2PbgAvIjA8O6rPaFViSaNoA1bkEu9aNkSRfC-mtPsDIhNlhFNwdUykiXe2FrZrb8nDEhvf6b9FJ2z0ryTEu9lIPorZbr0mfyAt_g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/814432905869312/?__cft__%5b0%5d=AZWxY5VJmoZxGcxhzCRqkQl0DvsPMSD2EK7iQawkpwyYjeFyrIJHL8PRyEs9iLumHFSWXhKqMG2PbgAvIjA8O6rPaFViSaNoA1bkEu9aNkSRfC-mtPsDIhNlhFNwdUykiXe2FrZrb8nDEhvf6b9FJ2z0ryTEu9lIPorZbr0mfyAt_g&__tn__=%2CO%2CP-R
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Episodul 5 din vlogul politic „Planul pentru România”

Politica în slujba oamenilor

26

De ce? Pentru că vreau să știți cum decurg zilele unui om politic cu 

cele mai bune intenții.

În acest episod veți vedea ce înseamnă politica pentru oameni în 

toate activitatea mea, atât în Parlament, cât și pe plan local:

➡️ acțiuni de voluntariat pentru comunitate, cu echipa PNL Sector 

1

➡️ întrebări și interpelări pe subiecte de interes pentru cetățeni 

➡️ ședințele de birou politic PNL Sector 1

➡️ audiențele săptămânale
>LINK AICI

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
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Întrebări și interpelări depuse:
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Situația din sistemul de pensii

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Situația utilităților de bază în mediul rural

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Măsuri pentru prevenirea prăbușirii Cascadei Bigăr

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

Gestionarea deșeurilor menajere în Sector 1, Municipiul 

București

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor

Măsuri pentru reducerea ratei de mortalitate infantilă

Ministerul Sănătății

Nivelul impozitelor locale în orașe reședință de județ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Stadiul aderării României la OECD

Ministerul Afacerilor Externe

Poziția MFP privind propunerea G7 de impozitare a 

profitului multinaționalelor

Ministerul Finanțelor

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63292&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62314&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62314&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63358&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62552&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62552&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63359&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62553&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62553&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63464&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62698&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62698&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63530&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63649&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63650&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62757&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63651&idl=1
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Declarații Politice:
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„<Să fim vrednici de ce avem> - Omagiu adus 
lui Nicolae Iorga, la 150 de ani de la nașterea 
lui”
Pe 6 iunie am marcat 150 de ani de la nașterea celui care a

fost, deseori asemănat cu Voltaire al României. La 150 de ani

de la nașterea sa, moment pe care ar fi trebui să îl marcăm, ca

popor, cu mult mai mare grijă, exprim cu smerenie un gând de

recunoștință marelui Nicolae Iorga pentru rolul pe care l-a

avut în înfăptuirea Marii Uniri și pentru leadershipul autentic

prin care a inspirat generații de români.

„Un semnal bun pentru România – revenirea 

investițiilor străine directe, plus 800 de 

milioane de euro în aprilie 2021”
Cu menținerea actualului regim fiscal, fără taxe și impozite

mărite și cu reformele structurale pe care le vom face,

România va deveni din ce in ce mai atractivă pentru investitorii

străini în căutare de oportunități.

„România 2030. Despre un viitor care are 

doar două variante”
Unde suntem acum și cum alegem să fim peste un deceniu?

Pe scaunul din spatele sălii, ca un spectator absent, sau pe

scena principală, in mijlocul acțiunii? Răspunsul si alegerea

sunt doar în mâinile noastre.

„Ion C. Brătianu, ctitorul liberal al României 

moderne”
Să cinstim viața acestui mare om politic și să avem grijă de

patrimoniul Brătienilor, inclusiv de așezămintele Brătianu din

București, și să ne ridicăm la înălțimea exemplului lor, prin

fapte. Aceasta este cea mai înaltă cinstire pe care o putem da

marelui Ion C. Brătianu.

>

>

>

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8262&idm=1,066&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8266&idm=1,058&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8262&idm=1,066&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8287&idm=1,062&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8273&idm=1,068&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8293&idm=1,056&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8299&idm=1,031&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8303&idm=1,009&idl=1
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Proiect de lege care crește sancțiunile pentru cei
care parchează pe trotuar

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.407/2006 vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile
publice şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea ţi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

*Proiect de Lege co-inițiat alături de Cătălin Teniță, deputat USR PLUS

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
https://www.facebook.com/tianu/posts/3822677867858747
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19393
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19408
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19426
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19425
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Propunere legislativă pentru completarea art.106 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

Propunere legislativă pentru completarea
Ordonaţei de Urgenţă nr.24 din 5 martie 2008, 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea
Securităţii

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

*Proiect de Lege co-inițiat alături de Cătălin Teniță, deputat USR PLUS

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19420
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19260
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19436
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19279
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19408
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Am votat pentru 

revocarea 

Avocatului 

Poporului

Proiect de 

lege care 

crește

sancțiunile

pentru cei

care 

parchează pe 

trotuar

Legea alăptatului în public a fost adoptată

Ctitor pentru un proiect 

minunat

Am fost gazdă din partea României la 

o discuție despre ecosistemul

antreprenorial din Serbia

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/3602933489833187
https://www.facebook.com/tianu/posts/3752940444832490
https://www.facebook.com/tianu/posts/3804975849628949
https://www.facebook.com/tianu/posts/3622525917873944
https://www.facebook.com/tianu/posts/3622525917873944
https://www.facebook.com/tianu/posts/3822677867858747
https://www.facebook.com/tianu/posts/3666749713451564
https://www.facebook.com/tianu/posts/3666749713451564
https://www.facebook.com/tianu/posts/3772685472857987
https://www.facebook.com/tianu/posts/3644494575677078
https://www.facebook.com/tianu/posts/3644494575677078
https://www.facebook.com/tianu/posts/3786354541491080
https://www.facebook.com/tianu/posts/3602933489833187
https://www.facebook.com/tianu/posts/3752940444832490
https://www.facebook.com/tianu/posts/3780818748711326
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>LINK AICI >LINK AICI

>LINK AICI >LINK AICI

https://www.digi24.ro/opinii/a-fi-sau-a-nu-fi-lider-nu-ministru-1497557?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://www.digi24.ro/opinii/a-fi-sau-a-nu-fi-lider-nu-ministru-1497557?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://www.facebook.com/tianu/posts/3791584390968095
https://cronicaromana.net/2021/04/20/sebastian-burduja-cere-restaurarea-casei-in-care-a-locuit-ionel-bratianu-o-mostenire-nepretuita-pe-care-o-avem-si-pentru-care-trebuie-sa-gasim-solutii/?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://cronicaromana.net/2021/04/20/sebastian-burduja-cere-restaurarea-casei-in-care-a-locuit-ionel-bratianu-o-mostenire-nepretuita-pe-care-o-avem-si-pentru-care-trebuie-sa-gasim-solutii/?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://www.facebook.com/tianu/posts/3853115784814955
https://www.digi24.ro/opinii/drama-unei-generatii-pierdute-despre-care-nu-vorbeste-nimeni-1509993?fbclid=IwAR0qyTpVWxnc0ySPwlIQRIHYd5CComWSikJSKD4pGlptToTo3SuYqF9ymNQ
https://www.digi24.ro/opinii/drama-unei-generatii-pierdute-despre-care-nu-vorbeste-nimeni-1509993?fbclid=IwAR0qyTpVWxnc0ySPwlIQRIHYd5CComWSikJSKD4pGlptToTo3SuYqF9ymNQ
https://www.facebook.com/tianu/posts/3809983392461528
https://www.gandul.ro/opinii/sebastian-burduja-deputat-astept-raspuns-lungul-circuit-al-hartiilor-si-solutia-digitalizarii-opinie-19613553?fbclid=IwAR3Z_dnpJxKyMfvrejmdB29OQ8wOngckuhxJQvt9JSDiq_jSIfSpuqzUaSo
https://www.gandul.ro/opinii/sebastian-burduja-deputat-astept-raspuns-lungul-circuit-al-hartiilor-si-solutia-digitalizarii-opinie-19613553?fbclid=IwAR3Z_dnpJxKyMfvrejmdB29OQ8wOngckuhxJQvt9JSDiq_jSIfSpuqzUaSo
https://www.facebook.com/tianu/posts/3779000518893149
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In a recent interview with Whistleblower Network News, Member of 
Parliament (MP) Sebastian Burduja described his aspirations for 
implementing the European Union (EU) Whistleblower Directive. 
Burduja views whistleblower protections as essential and is working 
tirelessly to ensure Romania passes the strongest protections possible. 
View his full conversation with FBI whistleblower Jane Turner above.

LINK AICI>LINK AICI

https://www.digi24.ro/opinii/a-fi-sau-a-nu-fi-lider-nu-ministru-1497557?fbclid=IwAR2vwABW-VPkkQ29oZrz0MEnwcwxspmm2AcQbsbWWeh26pP-YcTIfwVxXMc
https://www.facebook.com/tianu/posts/3791584390968095
https://www.facebook.com/tianu/posts/3644494575677078
https://www.facebook.com/tianu/posts/3644494575677078
https://whistleblowersblog.org/2021/06/articles/features/leading-european-mp-endorses-effective-whistleblower-laws/amp/
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Proiectul de lege pentru ziua lecturii a 

fost adoptat în Senat
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>LINK AICI

Cu 128 de voturi pentru (unanimitate), propunerea legislativă
pentru instituirea zilei de 15 februarie ca Zi Națională a Lecturii, a 
trecut de Senat. Le mulțumesc colegilor senatori pentru votul de 
încredere și pentru aprobarea acestui proiect care instituie cadrul
necesar pentru proiecte de încurajare a cititului. Urmează Camera 
Deputaților, for decizional. 

O țară puternică este o țară educată, iar România se va face bine 
doar atunci când românii se vor (re)îndrăgosti de carte. Data de 15 
februarie nu este întâmplătoare - în aceasta zi s-au născut două
mari personalități, ctitori ai școlii și culturii românești: Titu
Maiorescu și Spiru Haret. 

De ce am depus această lege? Vă las mai jos un articol care explică
legătura dintre citit și dezvoltarea socio-economică a unei țări. Un 
român citește o carte pe an, în medie. În comparație, un neamț
citește 16 cărți pe an, în medie. Acestea sunt date Eurostat, care 
analizează comportamentul în Europa. La nivel global, măsurătorile
se fac în… ore de lectură pe săptămână. Campioana este India, cu 
peste 10,42 ore, urmată de Thailanda cu 9,24 și China cu 8 ore pe 
săptămână, în medie, pe cap de locuitor. În România, media este
sub cinci minute pe zi…

Legea pentru ziua națională a lecturii este doar un prim pas dintr-un 
plan mai amplu: Planul pentru România.

Nu uitați: ai carte, ai parte!

https://www.facebook.com/tianu/videos/814432905869312/?__cft__%5b0%5d=AZWxY5VJmoZxGcxhzCRqkQl0DvsPMSD2EK7iQawkpwyYjeFyrIJHL8PRyEs9iLumHFSWXhKqMG2PbgAvIjA8O6rPaFViSaNoA1bkEu9aNkSRfC-mtPsDIhNlhFNwdUykiXe2FrZrb8nDEhvf6b9FJ2z0ryTEu9lIPorZbr0mfyAt_g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/videos/814432905869312/?__cft__%5b0%5d=AZWxY5VJmoZxGcxhzCRqkQl0DvsPMSD2EK7iQawkpwyYjeFyrIJHL8PRyEs9iLumHFSWXhKqMG2PbgAvIjA8O6rPaFViSaNoA1bkEu9aNkSRfC-mtPsDIhNlhFNwdUykiXe2FrZrb8nDEhvf6b9FJ2z0ryTEu9lIPorZbr0mfyAt_g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tianu/posts/3802137433246124
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Întrebări și interpelări depuse:
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Stadiul Programului multianual ”Împădurim România”
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Stadiul investițiilor pentru asigurarea accesului în mod 
egal la educație și a condițiilor de desfășurare a 
procesului educațional într-un singur schimb
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 
Administrației

Proiecte privind consolidarea accesului la finanțare 
prin dezvoltarea pieței financiar-bancare și a pieței de 
capital

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Venituri temporare din 2020 și impactul asupra 
execuției bugetare; Stadiul proiectului de facturare 
electronică

Ministerul Finanțelor

Justificarea întârzierii implementării proiectelor cu 
finanțare europeană
Guvernul României

Piste de antrenament pe apă pentru sportivii de 
performanță
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Eficientizarea activității caselor de pensii
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

>LINK Aici

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63963&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63964&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63964&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63965&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63966&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63967&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64062&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64063&idl=1
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Stadiul programelor de integrare socială a tinerilor cu 
posibilități reduse
Ministerul Tineretului şi Sportului

Măsuri pentru consolidarea poziției fermierilor în lanțul 
de agroalimentar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Stadiul investițiilor pentru sistemul sanitar și protecție 
socială
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 
Administrație

Implementarea OUG 109/2011

Ministerul Finanțelor, Guvernul României, Ministerul 
Energiei, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul 
Cercetării, Inovării și Digitalizării

Sala Polivalentă în București
Ministerul Tineretului şi Sportului

Excluderea investițiilor în sisteme de irigații din PNRR
Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64064&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64065&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64075&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64138&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64215&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64216&idl=1
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Controale derulate de ANAF/Ministerul Finanțelor la 
City Insurance

Ministerul Finanțelor, Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala

Clarificare și completări răspuns privind stadiul 
conectării caselor de marcat la platforma ANAF
Ministerul Finanțelor

Programul Masă Caldă
Ministerul Educației

Scheme de ajutor a industriei cinematografice

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Școala de artă și meserii din România

Ministerul Culturii

Agenția de Calitate și Marketing a Produselor

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Situația City Insurance

Ministerul Finanțelor

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64220&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64221&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64222&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64217&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64218&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64219&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64170&idl=1
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Certificate de producători agricoli
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Situație mărci și brevete înregistrate
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Digitalizarea dosarelor de pensii

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Întârzierea unor servicii consulare

Ministerul Afacerilor Externe

Îmbunătățirea SUMAL

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Stadiul implementării OUG 92/2021

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64246&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64247&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64248&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64249&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64250&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64251&idl=1
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Testare în masă

Ministerul Sănătăţii

Vânzarea de vaccinuri către alte state
Ministerul Sănătăţii

Donare de organe

Ministerul Sănătăţii

Românii din diaspora
Secretariatul General al Guvernului

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64252&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64253&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64254&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64255&idl=1


Sebastian I. Burduja
Deputat al Partidului Național Liberal în Parlamentul României

RAPORT DE ACTIVITATE | SEBASTIAN I. BURDUJA PAGINA

Întrebări și interpelări depuse:

42

Declarație politică având ca temă "Proiect de ţară
transpartinic: [Hai acasă]. România în care cei plecaţi să se 
întoarcă acasă";

Declarație politică având ca titlu "Soluţii pe termen 
scurt, mediu şi lung pentru o problemă economică
şi socială extrem de gravă - falimentul City 
Insurance"

Declarație politică intitulată "Respect milioanelor de 
români care au dat şansa României să fie astăzi pe 
calea cea dreaptă!";

Declarație politică având ca subiect "Adevărata reformă a 
companiilor de stat - listarea la bursă - un drum doar cu 
victorii";

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8324&idm=1,06&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8322&idm=1,058&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8320&idm=1,033&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8316&idm=1,052&idl=1
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“Proiect de ţară transpartinic: [Hai acasă].

România în care cei plecaţi să se întoarcă

acasă”

Când cetăţenii unei ţări îşi fac bagajele şi pleacă

peste hotare cu sutele de mii în fiecare an, este

clar că avem o problemă.

“Soluţii pe termen scurt, mediu şi lung 

pentru o problemă economică şi socială 

extrem de gravă - falimentul City Insurance”

Falimentul liderului pieţei de RCA din România 

şi suspiciunile rezonabile de multiple infracţiuni

care planează în acest caz ridică multe semne 

de întrebare.

“Respect milioanelor de români care au dat 

şansa României să fie astăzi pe calea cea 

dreaptă!”

Preocupaţi de diverse probleme interne, am 

trecut cu toţii prea repede peste o ştire care ne 

reaminteşte că drumul pe care suntem este cel 

drept.

“Adevărata reformă a companiilor de stat -

listarea la bursă - un drum doar cu victorii”

Au trecut şapte ani de la cea mai recentă listare

pe Bursa de Valori Bucureşti a unei companii de 

stat, Electrica.

>

>

>

LINK AICI

LINK AICI

>

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8324&idm=1,06&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8266&idm=1,058&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8262&idm=1,066&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8322&idm=1,058&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8316&idm=1,052&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8320&idm=1,033&idl=1
https://www.facebook.com/tianu/videos/1174321572981437/
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Propunere legislativă privind asigurarea accesului

persoanelor fizice la servicii de internet  în bandă

largă, la punct fix

Proiect de lege care va reduce povara fiscală pentru 

cei care fac tranzacții pe bursă și va elimina birocrația.

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b439&an_cls=2021
https://www.facebook.com/tianu/posts/4086283064831558
https://www.facebook.com/tianu/posts/4086283064831558
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Un subiect major - City Insurance

Audiențe săptămânale 

Prezentarea cărții Planul 

pentru România la Piatra 

Neamț

Statisticile care dor

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI>LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/4070754276384437
https://www.facebook.com/tianu/posts/4070754276384437
https://www.facebook.com/tianu/posts/4112969412162923
https://www.facebook.com/tianu/posts/4067472290045969
https://www.facebook.com/tianu/posts/4112969412162923
https://www.facebook.com/tianu/posts/4110510909075440
https://www.facebook.com/tianu/posts/4110510909075440
https://www.facebook.com/tianu/posts/4106319019494629
https://www.facebook.com/tianu/posts/4106319019494629
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Va cer scuze!

Hai acasă!

>LINK AICI

>LINK AICI >LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/4049380501855148
https://www.facebook.com/tianu/posts/4049380501855148
https://www.facebook.com/tianu/posts/4080236772102854
https://www.facebook.com/tianu/posts/4080236772102854
https://www.facebook.com/tianu/posts/4062439013882630
https://www.facebook.com/tianu/posts/4062439013882630
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>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/4109488489177682
https://www.facebook.com/tianu/posts/4109488489177682
https://www.facebook.com/tianu/posts/4025140757612456
https://www.facebook.com/tianu/posts/4025140757612456
https://www.facebook.com/tianu/posts/4106367759489755
https://www.facebook.com/tianu/posts/4106367759489755
https://financialintelligence.ro/sebastian-burjuda-conducerea-actuala-a-asf-are-meritul-ca-in-sfarsit-a-rupt-pisica-in-doua-in-cazul-city-insurance-compania-a-folosit-tactici-de-santaj-si-se-vor-pronunta-organele-de-ancheta/?fbclid=IwAR1QdjtWVfagIrpmDPO50XgDlfTArLvqBk1mN3GzZlApS8gwT_DkcYDvVDs
https://financialintelligence.ro/sebastian-burjuda-conducerea-actuala-a-asf-are-meritul-ca-in-sfarsit-a-rupt-pisica-in-doua-in-cazul-city-insurance-compania-a-folosit-tactici-de-santaj-si-se-vor-pronunta-organele-de-ancheta/?fbclid=IwAR1QdjtWVfagIrpmDPO50XgDlfTArLvqBk1mN3GzZlApS8gwT_DkcYDvVDs
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=570120160966026
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=570120160966026
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Episodul 8 din vlogul politic „Planul pentru România”

Modele pentru prezent si viitor

48

Am vorbit despre IG Duca și despre un alt mare om de stat, Vintilă

Brătianu, primarul Micului Paris și ministrul de finante care a 

inventat dictonul „Prin noi înșine”, într-un nou episod din vlogul

Planul pentru România. 

Nu întâmplator am ales această temă și acești mari români. Azi mai

mult ca oricând avem nevoie să ne întoarcem la valorile

fundamentale liberale, la moștenirea înaintașilor noștri, la stâlpii

liberalismului de care trebuie să ne sprijinim. Pentru că, atunci când

freamătul de pe scena politică se va opri, aceste valori ne vor arăta

calea cea dreaptă. De altfel, tot I.G. Duca spunea că „operele

democrațiilor liberale supraviețuiesc clevetirilor care se risipesc și

patimilor care se sting”. Și știm cu toții că se vor stinge, mai

devreme sau mai târziu. Important este ce supraviețuiește. 

>LINK AICI

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/tianu/videos/1129178430942785/
https://www.facebook.com/tianu/videos/1129178430942785/
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Situație taxe și impozite pentru veniturile obținute
din diferitele tipuri de investiții din surse care nu sunt 
înregistrate pe teritoriul României
Ministerul Finanțelor
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Câte persoane au fost sancționate cu suspendarea
permisului de conducere

Ministerul Afacerilor Interne

Sancțiuni contravenționale pentru nepurtarea măștii

în spații deschise/închise

Ministerul Afacerilor Interne

Îngrijirea paliativă în România

Ministerul Sănătăţii

Clauzele abuzive în contractele de studii universitare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Consumatorului

Ordin de protecție cetățeni străini/apatrizi

Ministerul Justiţiei

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64438&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64439&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64440&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64437&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64442&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64443&idl=1
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Normele de aplicare ale Legii nr.61/1993
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Situația încasări CASS

Ministerul Finanțelor

Proiect de interconectare a bazelor de date

Ministerul Afacerilor Interne

Atribuțiile delegate viceprimarilor și vicepreședinților

de Consilii Județene

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si

Administrației

Finanțarea digitalizării patrimoniul deținut de instituții

publice

Ministerul Culturii

Criminalitatea organizată transfrontalieră

Ministerul Justiţiei
LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64451&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64483&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64484&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64485&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64486&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64487&idl=1
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Traficul de organe

Ministerul Justiţiei

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului (2346A)
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului (2356A)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si
Administrației

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului (2263A)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si
Administrației

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului (2262A)
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Solicitarea apostilei și supralegalizării pentru cetățenii
străină care încheie căsătorii cu un cetățean roman

Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64489&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64559&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64223&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64561&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64562&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64447&idl=1
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53

Slicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului (2111A)
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului (2344A)
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Vidul legislativ creat de Decizia CCR nr.55/2020

Ministerul Justiţiei

Accesul la predarea online în sistemul de învățământ
preuniversitar

Ministerul Educației

Rețeaua națională de centre de colectare, depozitare, 
procesare și distribuție a produselor românești
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Situația violenței psihologice/fizice-bullying în unitățile
școlare
Ministerul Educației

Consilierea psihopedagogică/psihologică în
învățământul preuniversitar
Ministerul Educației

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64564&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64563&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64568&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64569&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64570&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64571&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64572&idl=1
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Îngrijirea pacienților dependenți de dializă
Ministerul Sănătăţii

Problema graffitti-ului în orașele României
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si
Administrației

Implementarea condiționării accesului în locuri
publice prin Certificatul Verde
Ministerul Afacerilor Interne

Situație modernizare unități de învățământ
Ministerul Educației

Continuarea dezvoltării infrastructurii pentru tineri
Ministerul Tineretului şi Sportului

Aplicarea încadrării polițiștilor locali în activități
deosebite, speciale sau alte condiții de muncă

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si

Administrației

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64573&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64574&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64575&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64576&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64577&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64578&idl=1
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Stadiul investiției de la Iernut

Ministerul Energiei

Utilizarea fondurilor obținute din retragerea
gratuității studenților la biletele de tren
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Construirea și deschiderea metroului Berceni-Șoseaua de 
Centură
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Stadiul lucrărilor de pe Autostrada A0
Ministerul Transporturilor și infrastructurii

Invest Romania - atragerea investitorilor post-pandemie
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Planul de acțiune pentru educația digitală
Ministerul Educației

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64579&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64488&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64344&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64345&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64346&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64338&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:

56

Generalizarea programelor ”afterschool” în unitățile 
de învățământ de stat
Ministerul Educației

Clarificare declarații privind eliminarea excepțiilor 
de la plata contribuțiilor și impozitului pe venit sau 
pe salariu
Ministerul finanțelor

Racordarea gospodăriilor românești la rețeaua de gaze 
naturale
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Investițiile microîntreprinderilor pe piața bursieră

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ministerul Finanțelor

Schema de ajutor de stat 807/2014 elaborată de 
Ministerul Finanțelor

Centru de transplant pulmonar al Spitalului Sfânta Maria din 
București
Ministerul sănătății

Îngrijirea paliativă în România
Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64339&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64340&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64341&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64342&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64342&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64436&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64437&idl=1
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Propuneri Legislative:
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Propunere legislativă privind modificarea și

completarea legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea propune implementarea unui sistem de impozitare la
sursă pentru investitorii individuali, prin aplicarea unui
impozit de 1% pe câștigul din transferul titlurilor de
valoare deținute mai mult de 1 an și 3% pe câștigul din
transferul titlurilor de valoare deținute mai puțin de un
an.de un an, fără ca pierderile să mai fie compensate sau
declarate.

Propunere legislativă privind anularea unor obligații 

fiscale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative

Rezolvarea unor interpretări diferite ale organelor
fiscale în ceea ce privește plata diurnelor de către
transportatori.

LINK AICI

LINK AICI

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L455&an_cls=2021
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19285
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Momente importante:

58

Inițiativa legislativă pentru TVA redus

de 5% la cărțile electronice, format 

scris și audio, a trecut în unanimitate

de Senat

Proiecte importante pentru România

Un parteneriat de suflet 

LINK AICI

LINK AICILINK AICI

LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/4070754276384437
https://www.facebook.com/tianu/photos/a.701412376651994/4133917193401478/
https://www.facebook.com/tianu/posts/4112969412162923
https://www.facebook.com/tianu/photos/a.701412376651994/4136768749782989/
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Audiențe

Legea care va aduce piața de 

capital aproape de români

LINK AICILINK AICI

LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/4062439013882630
https://www.facebook.com/tianu/posts/4080236772102854
https://www.facebook.com/tianu/posts/4154943001298897
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LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/4106367759489755
https://www.facebook.com/tianu/posts/4109488489177682
https://www.digi24.ro/opinii/unda-verde-pentru-marile-reforme-provocari-si-solutii-1686945?fbclid=IwAR21MtK4yV2PaMB_iDsjz5-QHD_JVjsfzRwUaCxDOp6_NlWxjHuZM2lB4I8
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1032446363965293
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LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

https://www.podul.ro/articol/15852/exclusiv-inchisoarea-tcerii-lsat-2-ani-fr-acoperi-plou-in-celula-in-care-a-fost-asasinat-ion-mihalache-sebastian-burduja-liderul-pnl-s1-trage-semnalul-de-alarm-nu-avem-dreptul-s-ratm-ansa-de-a-avea-un-muzeu-memorial-al-victimelor-comunismului-grupaj-foto?fbclid=IwAR2TvXYTvdOg1NaqnZQ4WXEfvwoWGou_IwVW3hmGGxQCXL68zu5zsOrYBKk
https://www.podul.ro/articol/15718/exclusiv-comandorul-nicolae-enescu-erou-decorat-al-armatei-regale-deinut-politic-pentru-15-ani-i-reintemeietor-al-pnl-evocat-de-liderul-pnl-s1-sebastian-burduja-s-i-pstrm-memoria-vie-doar-aa-vom-fi-demni-de-curajul-i-motenirea-sa?fbclid=IwAR1-odN_M-OdY0UnXbBJ7sBFTR7SbWb-H2y1Zwi2P2vyJLpX42SDJV7Qywc
https://www.digi24.ro/opinii/marea-dezlegare-a-romaniei-de-blestemul-atat-s-a-putut-1717379?fbclid=IwAR25FPTqGjCz4W-FKx5nUHXUrZAiXgHjAL29mYHOQk67PvJLhPlYTQ1YG4Y
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Episodul 9 din vlogul politic „Planul pentru România”

Un episod altfel

62

Am revenit cu un nou episod din vlogul Planul pentru România. De 

data asta e un pic diferit față de cele anterioare. Nu am o singură

temă, ci un mix de momente, proiecte și idei, parte din haosul

cotidian.

Vă invit să urmăriți acest episod. LINK AICI

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/tianu/videos/783993875742264/
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Întrebări și interpelări depuse:
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Soluții pentru evitarea deteriorării imobilului fostei

închisori comuniste de la Râmnicu Sărat

Secretariatul General al Guvernului

Tratamentul fiscal al tranzacțiilor cu monede

virtuale/criptomonede

Ministerul Finanțelor

Invest Romania

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și

Turismului

Stimulentul pentru organizarea orelor remediale

Ministerul Educației

Sprijinirea categoriilor de persoane vulnerabile pe 

piața muncii

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Comercializarea medicamentului Arbidol în România

Ministerul Sănătăţii

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64622&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64663&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64664&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64665&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64666&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64667&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:
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Situația medicilor de familie în contextul pandemiei

Ministerul Sănătăţii

Reabilitarea Palatului Monopolurilor de Stat

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Înființare secții de îngrijiri paliative la nivelul spitalelor cu secții ATI

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Afacerilor Interne

Reabilitarea sistemelor electrice din spitale

Ministerul Sănătăţii

Reglementarea activității didactice în învățământul universitar

Ministerul Educației

Ministerul Justiţiei

Scutirea de impozit pe venit a medicilor rezidenți

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Ministerul Finanțelor

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64668&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64669&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64670&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64671&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64672&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64673&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:
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Stadiul de implementare al proiectului Cartierul Justiției

Ministerul Justiţiei

Plan de acțiune în cazul unei pene de curent masive

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Ministerul Energiei

Stadiul proiectelor de dezvoltare a autostrăzilor și drumurilor expres

din România

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Extinderea magistralei de metrou Râul Doamnei - Pantelimon

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Soluții pentru evitarea deteriorării Fortului 13 Jilava

Secretariatul General al Guvernului

Acordare burse de performanță an școlar 2021-2022

Ministerul Educației

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64674&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64761&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64762&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64763&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64764&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64765&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:
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Cifra de afaceri la înregistrarea profesiilor liberale în

scopuri TV

Ministerul Finanțelor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Stadiul Codului de procedură administrativă al 

României

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si

Administrație

Poziția BNR cu privire la protecția consumatorilor de 

servicii financiar-bancare

Banca Naţională a României

Aplicarea abuzivă a Legii nr.129/2019 a instituțiilor

bancare

Ministerul Finanțelor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului

Finanțarea corespunzătoare a Gărzii Naționale de 

Mediu

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Numărul releuri în mediul rural

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului

Ministerul Sănătăţii

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64766&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64767&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64768&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64769&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64769&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64770&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64771&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64831&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:
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Promovarea înființării ADI-urilor regionale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 

Administrației

Reforma sistemului contabil românesc

Ministerul Finanțelor

Prevenirea și combaterea criminalității cu 
criptomonede
Ministerul Justiţiei

Practici înșelătoare și abuzive Black Friday

Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorului

Anomalie legată de reflectarea reală a nivelului 

elevilor

Ministerul Educației

Obligativitatea formei mandatului autentic între 

operațiunile dintre bancă și client

Ministerul Finanțelor, Banca Naţională a României

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64895&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64896&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64897&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64898&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64899&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64900&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:

69

Legea Specială a Organizațiilor de Management al 

Destinațiilor

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

PNRR - reforme din componența 5 - Valul Renovării

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 

Administrației

Stadiul actual al proiectului de infrastructură Casa 

Radio

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 

Administrație, Ministerul Finanțelor 

Măsuri împotriva mafiei lemnului

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei,

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului la întrebarea nr.2585A

Ministerul Educației

Solicitare privind respectarea termenului de 
primire a răspunsului la întrebarea nr.2645A
Ministerul Sănătăţii

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64901&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64902&idl=1
Ministerul Finanțelor
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64847&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64948&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64950&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:
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Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului la întrebarea nr.2647A

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului la întrebarea nr.2650A

Ministerul Sănătăţii

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului la întrebarea nr.2660A

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Solicitare privind respectarea termenului de primire a 

răspunsului la întrebarea nr.2692A

Ministerul Finanțelor

Consolidarea cadrului de reglementare pentru 

managementul sustenabil al sectorului de apă și apă 

uzată

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si

Administrației

Strategia de securitate SUA la Marea Neagră

Ministerul Afacerilor Externe

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64951&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64952&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64953&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64954&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64962&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64963&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:

71

Scoaterea din operare a unei capacități de producție a 

energiei electrice pe bază de cărbune

Ministerul Energiei

Probleme de transparență semnalate de cetățeni

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

Vidul legislativ creat de Decizia CCR nr.55/2020

Ministerul Justiţiei

Certificate de vaccinare false

Ministerul Justiției

Ministerul Afacerilor Interne

Registrul Național al Agresorilor Sexuali

Ministerul Afacerilor Interne

Pregătiri pentru valul 5 al pandemiei

Ministerul Sănătăţii

Nerecunoașterea drepturilor salariale ale personalului 

medical

Ministerul Sănătăţii

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64964&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64965&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64965&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64966&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64967&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64968&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64969&idl=1


Întrebări și interpelări depuse:
Riscul de emigrare definitivă a românilor tineri în 2022

Guvernul României

Transferarea coordonării prefecților la MDLPA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si

Administrației

Corelarea recursului la interesul legii din cele două

Coduri de procedură

Ministerul Justiţiei

Lucrări de infrastructură finalizate înainte de 

termen

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Compania Naţională de Administrare a 

Infrstructurii Rutiere

Situația misiunii diplomatice și a serviciilor 

consulare din Republica Populară Chineză

Ministerul Afacerilor Externe

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64892&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64893&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=55&cam=2&leg=2020&pag=3&idl=1&prn=0&par=
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64970&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=64971&idl=1
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Declarații Politice:

73

3 noiembrie-"Salvatorii salvează vieți. Cine îi

salvează pe salvatori?"

Un gest de recunoștință și de smerenie în faţa

tuturor celor care, din prima linie, se luptă să

salveze vieţile românilor, în condiții extrem de

grele - medicilor, asistenților, infirmierilor,

brancardierilor, farmaciștilor.

9 noiembrie- "Testul suprem - contează 

următoarele alegeri sau următoarele 

generații?"

Suntem la răscruce. Deciziile acestor zile vor 

determina viitorul următoarelor generații. În cel 

mai dificil moment din ultimii 30 de ani, 

traversăm cea mai lungă perioadă în care 

România postdecembristă nu are guvern cu 

puteri depline. Ce este de făcut?

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8329&idm=1,02&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8339&idm=1,019&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8341&idm=1,055&idl=1
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Declarații Politice:
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16 noiembrie- "Capcana reîntoarcerii la un

model economic iresponsabil şi pierzător"

În spatele dezbaterii din spaţiul public despre

cotele de impozitare se află o capcană extrem

de periculoasă pentru economia românească:

reîntoarcerea la un model de (sub)dezvoltare,

bazat pe consum, venituri crescute din pix şi

deficite record, pe care abia am reuşit să îl

schimbăm, dar care încă ne așteaptă după colţ,

cu brațele-i socialiste larg deschise şi mânie

proletară la pachet. Momentul e cum nu se

poate mai prost.

23 noiembrie- "Două mari proiecte de ţară 

pentru următorul deceniu - «Stop migraţiei» 

şi «Diaspora acasă»"

Cu un deficit de forţă de muncă estimat la 

jumătate de milion de persoane şi un fenomen 

al scăderii populaţiei mai vizibil ca niciodată, 

România este captivă măsurilor pe termen 

scurt, de timpul importului de forţă de muncă, 

fără o viziune pe termen lung pentru stoparea 

migraţiei şi repatrierea românilor. Acesta este 

adevăratul proiect de ţară pe care noi, actorii 

clasei politice, suntem obligaţi să ni-l asumăm 

transpartinic.

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8329&idm=1,02&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8343&idm=1,036&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8346&idm=1,032&idl=1
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Momente importante:

75

Legi pentru oameni. Am depus o 

propunere legislativă care va

dărâma din zidurile birocrației

TVA redus pentru cărțile electronice 

- aprobat în Parlament

Declarație de smerenie și 

recunoștință

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/444544017032730
https://www.facebook.com/tianu/posts/436239794529819
https://www.facebook.com/watch/?v=201275182118683
https://www.facebook.com/tianu/posts/442542900566175
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Articole și apariții media:
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LINK AICI LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

https://www.digi24.ro/opinii/jos-comunismul-momentul-adevarului-1734309?fbclid=IwAR3s656qEmwMUtX92lVlwIwMl6G0LroeV2AckXPkS-rQDf3NZD7yDhp1SBU
https://adevarul.ro/news/politica/o-chestiune-principiu-facem-viceprimarii-tinuti-atributi-1_61963dc95163ec4271aec412/index.html?fbclid=IwAR137ABhCrdhSJVyS5iECGme00u98nQwqvDw4-lE7JDzgaSorgoaoP913C0
https://www.digi24.ro/opinii/o-poveste-adevarata-despre-oameni-si-legi-1752471?fbclid=IwAR2FGIjBxtWCLhsmBtf1N1AIQpldFFz4HRAau_2MeALwwnkdnQhgdmYU5r4
https://podul.ro/articol/16121/basarabia-e-romania-trebuie-s-o-readucem-acas-cum-a-ales-istoricul-gheorghe-i-brtianu-s-moar-la-sighet-in-chinuri-decat-s-se-dezic-de-basarabia-i-bucovina?fbclid=IwAR1wxV4CNNC-xFws-A1vCHIlFx82-L_ETis7N7FvwD-XM6XnFJeTp3pv2NA
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Articole și apariții media:
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LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

https://cursdeguvernare.ro/video-sebastian-burduja-sustin-100-cota-unica-de-impozitare-nu-se-pune-problema-renuntarii-la-acest-sistem.html?fbclid=IwAR0GqDAIh1Bjt8i24Vu06yGn5-RJ20VEeZHUBheGbWfsU-BrsHeVEgH1CgQ
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2021/11/09/burduja-romania-este-un-intr-un-cerc-vicios-ne-lipseste-forta-de-munca-si-nu-generam-crestere-economica-sustenabila--811327?fbclid=IwAR0qLxX6tBUjNdH9cZgDJMUn1xxrrx343bBv0sLuYhAdsKlaHzk_Sz1kDCE
https://podul.ro/articol/16020/exclusiv-poriuni-din-fortul-13-jilava-sunt-inundate-i-se-afl-in-pericol-de-prbuire-apelul-deputatului-sebastian-burduja-preedinte-pnl-s1-salvai-jilava-este-un-spaiu-esenial-pentru-cinstirea-memoriei-rezistenei-anti-comuniste?fbclid=IwAR00cxxPh5d_qpSH9ZNBKHFIfkoeUpx-iuCyVxAaPv9TorCHRQgclQNOpTI
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Prezență la ședințele de plen

Prezență la ședințele comisiei 

de buget, finanțe și bănci

100%

100%
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Transparență deplină.

Un principiu nenegociabil.

79

De ce fac acest raport lunar?

➢ Pentru că dumneavoastră, cei pe care vă reprezint, aveți dreptul să știți cum

arată activitatea mea în Parlament.

➢ Pentru că transparența nu se negociază.

➢ Pentru că îmi fac datoria față de țară cu bucurie și onoare.

Articolul 12 din statutul parlamentarilor prevede la Punctul 1: Deputații și senatorii

trebuie să dea dovadă de transparență în activitatea parlamentară.

Înainte, împreună.

Sebastian Burduja

Deputat al Partidului Național Liberal ales în circumscripția 42, municipiul

București


