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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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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=62929&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62930&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63031&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63032&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63033&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63129&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=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=8276&idm=1,06&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8278&idm=1,023&idl=1
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Propuneri Legislative inițiate și co-inițiate:
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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

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

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19311
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19312
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19313
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19334
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Momente importante:
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Facem progrese
pe legea
Supereroi

Am depus legea
pentru reducerea

TVA la cărțile
electronice

Mi-am asumat un proiect de suflet -
Așezămintele Brătianu

Și despre o clasă politică
în slujba oamenilor…

Am vorbit de la tribuna 
parlamentului despre România 

unicornilor...

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/3721611654632036
https://www.facebook.com/tianu/posts/3729540000505868
https://www.facebook.com/watch/?v=1191158541307808
https://www.facebook.com/watch/live/?v=170346521687090&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/tianu/posts/3752940444832490
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Articole și apariții media:
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>LINK AICI >LINK AICI

>LINK AICI >LINK AICI

https://www.facebook.com/tianu/posts/3712770432182825
https://www.facebook.com/tianu/posts/3688790557914146
https://www.facebook.com/tianu/posts/3742129549246913
https://www.facebook.com/tianu/posts/3724779437648591
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Articole și apariții media (continuare)
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>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

https://www.facebook.com/watch/live/?v=552998136087943&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=472861367160126&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=134021195427905&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/tianu/posts/3690801141046421
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Episodul 6 din vlogul politic „Planul pentru România”
Apel pentru salvarea Așezămintelor Brătianu
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➡ Episodul 6 din vlogul „Planul pentru România” este dedicat unui 
proiect de suflet, pe care mi l-am asumat ca președinte PNL Sector 1, 
vicepreședinte PNL și liberal convins. 

🏛 Veți vedea un loc special din inima Bucureștiului, unde s-au scris 
pagini de istorie și s-au luat decizii importante pentru țară, dar care 
nu a avut norocul să facă parte dintr-o poveste cu final fericit. Cel 
puțin până acum.

>LINK AICI

https://www.facebook.com/watch/?v=506585363820178
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Transparență deplină.
Un principiu nenegociabil.
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De ce fac acest raport lunar?
Ø Pentru că dumneavoastră, cei pe care vă reprezint, aveți dreptul să știți cum

arată activitatea mea în Parlament.
Ø Pentru că transparența nu se negociază.
Ø 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


