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Prezență la ședințele de plen

Prezență la ședințele comisiei de 
buget, finanțe și bănci

100%

100%
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Întrebări și interpelări depuse:
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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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Declaraţii 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 apariţii 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 apariţii 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
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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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Transparenţă 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
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