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Întrebări și interpelări depuse(1):

3

Susținerea aderării Ucrainei și Republicii Moldova la 

Uniunea Europeană

Guvernul României

Revizuirea Convenției din 18 august 1948 privind 

regimul navigației pe Dunăre

Ministerul Afacerilor Externe

Sancțiunile financiare aplicate Federației Ruse pe 

teritoriul României

Ministerul Finanțelor

Politici de integrale a copiilor ucraineni pe teritoriul 

României

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Prevenirea și combaterea infracționalității în contextul 

valului de imigranți

Ministerul Afacerilor Interne

Situația prețurilor carburanților în contextul unor știri 

false

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorului

Punerea în aplicare a considerentelor Deciziei CCR 

nr.121/2020

Ministerul Justiției

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66006&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66006&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66006&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66007&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66007&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66008&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66008&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62553&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66008&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66009&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66009&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66009&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66009&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66094&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66094&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66094&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66094&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66110&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66110&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66110&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66110&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66005&idl=1
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Întrebări și interpelări depuse(2):

Combaterea știrilor false în contextul conflictului 

ruso-ucrainean 

Consiliul Național al Audiovizualului

Gestionarea unitară a situațiilor de criză

Guvernul României

Măsuri cu privire la ameliorarea impactului conflictului 

din Ucraina asupra turismului din România

Ministerul Antreprenorialului și Turismului

Recunoașterea Bacalaureatului Internațional

Ministerul Energiei

Cauzele defectării aparatelor de zbor MiG 21 LanceR

și IAR 330-Puma

Ministerul Apărării Naționale

Sporul COVID pentru medici

Ministerul Sănătății

Creșterea procentului alocat din PIB de la 2% la 2.5% 

pentru apărare

Ministerul Apărării Naționale

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66113&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66113&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66113&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66113&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66111&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66111&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66111&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66112&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66112&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66112&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66114&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66114&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66114&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66114&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66117&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66117&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66117&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66116&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66116&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66116&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66115&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66115&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66115&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66115&idl=1
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Întrebări și interpelări depuse(3):

Creșterea accelerată a prețurilor materialelor de 

construcții în contextul crizei din Ucraina

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației

Stadiul actual al proiectului de infrastructură PPP 

Centrul Dâmbovița

Ministerul Finanțelor

Stadiul actual al strategiei din domeniul PPP

Ministerul Finanțelor

Trecerea treptată la învățământul în format fizic în 

învățământul superior

Ministerul Educației

Situația producției de semiconductori din România

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Modificarea Legii Offshore

Ministerul Energiei

Susținerea lecturii prin librării

Ministerul Culturii

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66358&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66358&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66358&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66364&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66364&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62458&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66364&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66363&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66363&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66362&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66362&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66362&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66362&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66360&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66360&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66360&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66360&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66361&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66361&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66361&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66359&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66359&idl=1
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Întrebări și interpelări depuse(4):

Sancțiunile de mediu aplicate Primăriei Sectorului 1 

București

Garda Națională de Mediu

Respectarea termenelor asumate pentru Autostrada 

Sibiu – Pitești

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Acordarea normei de hrană în tichete de valoare

Ministerul Apărării Naționale

Evaluarea activității procurorilor care au activat în 

cadrul SIIJ

Ministerul Justiției

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66366&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66366&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66366&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66366&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66367&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66367&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66367&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66367&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66368&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66368&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66368&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66368&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66365&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66365&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66365&idl=1
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Declarații Politice (1):

7

„Lumea are nevoie urgentă de lideri în pace 

şi în război”
În 2020, o Europă mai dezbinată ca niciodată a intrat în

război cu un inamic necunoscut, Covid-19. În ciuda tuturor

vocilor care propovăduiau scindarea Uniunii, am reuşit să ne

regrupăm rapid într-un efort comun fără precedent, pentru a

lupta cu pericolul care ne-a dat vieţile peste cap. În 2022,

Europa încă slăbită de pandemie, are la graniţă un alt război,

unul cu care ne-am mai confruntat, cu un inamic cunoscut.

„România bună într-o nouă Europă. Istoria

se rescrie acum"
România a demonstrat, în ultimele 12 zile de război, că este

mai mult decât o ţară de la periferia UE, geografic şi statistic.

Cum? Printr-un răspuns rapid, ferm şi solidar la o criză gravă.

Ce putem face mai departe? Dincolo de sprijinirea lărgirii UE

spre Republica Moldova, Georgia şi Ucraina, să ne întrebăm

ce fel de Uniune ne dorim şi cum ajungem acolo, şi să

împingem transformarea proiectului european pentru

viitoarele generaţii.

"Despre alegerile înţelepte care modelează

generaţii";
Una dintre puţinele certitudini în vremurile complicate pe

care le trăim este aceea că suntem într-un moment de

inflexiune. Un exerciţiu de analiză obiectivă ne arată că, în

ultimii ani, printre toate aceste fenomene politice, sociale şi

economice complicate (pandemie, post-pandemie, inflaţie,

criză energetică, ascensiunea extremismului, război lângă

graniţele noastre), România şi-a jucat foarte bine cărţile. Iar

despre asta se vorbeşte prea puţin.

>

>

>

LINK AICI

LINK AICI

LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8396&idm=1,027&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8389&idm=1,023&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8393&idm=1,034&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8396&idm=1,027&idl=1
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Declarații Politice (2):

8

„România dezvoltată, misiunea crucială a 

generaţiei noastre”
La finalului trecut, Compania germană EMZ, cu sediul în

Nabburg, Bavaria, a anunţat că va înfiinţa o nouă unitate de

producţie în Reşiţa în urma unei investiţii de 5 milioane de

euro, în primă fază, care va ajunge în total la 18 milioane de

euro. La aproximativ 200 de kilometri distanţă, în Gorj, suma

de 5 milioane de euro reprezenta valoarea tuturor investiţiilor

străine directe în 2020, în tot judeţul. O singură investiţie a

unei companii face cât toate investiţiile străine adunate într-

un an de un judeţ important, cu potenţialul triplării

capitalului investit într-un termen foarte scurt.

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8401&idm=1,024&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8401&idm=1,024&idl=1
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Propuneri Legislative:

9

Propunere legislativă pentru modificarea și

completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea

faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire

socială, a ordinii și liniștii publice

Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de 

pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor 

tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a 

cerinţelor de raportare şi monitorizare a 

echipamentelor electrice şi electronice reutilizate

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 

şi consumului ilicit de droguri

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al 

art.151 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public 

de pensii

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19908
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19879
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19908
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19879
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19908
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19879
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L187&an_cls=2022
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19908
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L187&an_cls=2022
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19906
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19879
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19906
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Propuneri Legislative:

10

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 

din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 

alimentare

Propunere legislativă privind reglementarea 

modalităţii de raportare a stocurilor la produsele 

agricole

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei

de Urgenţa a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia

pe drumurile publice cu modificările şi completările 

ulterioare

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

>LINK AICI

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19930
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19930
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19930
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19873
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19873
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19873
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19909
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19909
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19909
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19856
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19856
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19856
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Momente importante:

11

Am participat în cadrul  grupului 

operativ pentru redresare și 

reziliență (RECOVER) din Comisia 

Europeană, condus de Céline Gaue

Am continuat 

ajutorul pentru 

refugiații din 

Ucraina la Vama 

Isaccea

Povestea domnului 

Ivan și cele trei 

camioane de donații 

trimise împreună

>LINK AICI

Momente de pe 

Griviței 200

https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://fb.watch/bErpa2PTR7/
https://www.facebook.com/tianu/posts/504630241024107
https://www.facebook.com/tianu/posts/494508318702966
https://www.facebook.com/tianu/posts/3602933489833187
https://www.facebook.com/tianu/posts/3602933489833187
https://fb.watch/bErpa2PTR7/
https://www.facebook.com/tianu/posts/507185774101887
https://www.facebook.com/photo/?fbid=523275945826203&set=a.428466261973839
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Activitatea din 

ziua 9 pe 

Griviței 200 

Am realizat un 

concert caritabil 

pentru susținerea 

refugiaților

Discurs susținut în 

deschiderea Bucharest

Model NATO  

https://www.facebook.com/tianu/posts/517472489739882
https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://www.facebook.com/tianu/videos/3061080624209650/
https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://www.facebook.com/tianu/videos/380350480195986/
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Articole și apariții media:

13

Prezență în 

cadrul Digi 24

Articol publicat 

pe Digi 24

Apariție în 

cadrul emisiunii 

Talk News

Articol publicat 

în Libertatea 

https://www.digi24.ro/opinii/romania-in-noua-europa-trei-lectii-importante-pentru-generatia-noastra-1869431?fbclid=IwAR0U21HT_vAclEUi_Uv4cT9i67fCvesJwPHzvMWXE7rSBtwkX2dUPiTD5wY
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=528405062046855
https://www.libertatea.ro/stiri/sebastian-burduja-pachet-legislativ-combatere-vandalism-grafic-bucuresti-ateneul-roman-pnl-4027420?fbclid=IwAR2G7WjS5j-PSqUegsCp5en2pnerZcqkvSYUhQjKaCM4VgfPkwhIs23Y6i0
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4830228307098913
https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
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Episodul 11 din vlogul politic „Planul pentru România”

Cum a fost maratonul lecturii?

14

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

cele mai bune intenții.

Pe 15 februarie 2022, prima Zi Națională a Lecturii în România

a devenit un eveniment viral. În ciuda cârcotașilor care au 

numit această lege doar un prilej de festivism, amploarea

națională a acestei zile ne-a arătat cât de multă nevoie are 

societatea românească de cultură, lectură și unitate în jurul

unor valori înalte.

>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/watch/?v=346891124050082
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2l74q-oMhTCUnnr6VXiTmPMUMYVWUp4jUuodoLtzP5WSrbKO1ALAfgUn0&v=GXGJu-UQ9Zk&feature=youtu.be
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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


