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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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Propuneri Legislative inițiate și co-inițiate:
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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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Propuneri Legislative inițiate și co-inițiate:
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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


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

RAPORT DE ACTIVITATE | SEBASTIAN I. BURDUJA PAGINA

Momente importante:
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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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Articole și apariții media:
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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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Articole și apariții media:
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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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Transparență deplină.

Un principiu nenegociabil.
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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


