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Prezență la ședințele de plen

Prezență la ședințele comisiei 

de buget, finanțe și bănci
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Întrebări și interpelări depuse(1):

3

Întrebarea nr.4505A/08-04-2022

Reabilitarea liniilor de apărare împotriva inundațiilor

în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu

Strategia Națională pentru Managementul Riscului de

Inundații

Întrebarea nr.4506A/08-04-2022

Evaluarea modului de decontare a serviciilor de

sănătate de către CNAS

Întrebarea nr.4507A/08-04-2022

Sancționarea primarului pentru neîndeplinirea

atribuțiilor în relația cu consiliul local

Întrebarea nr.4508A/08-04-2022

Aplicarea procedurii de adoptare tacită în cazul

operațiunilor administrative anterioare adoptării

actului administrativ

Întrebarea nr.4509A/08-04-2022

Veniturile bugetare ale Sectorului 1 București 2019-

2021

Întrebarea nr.4698A/27-04-2022

Implementarea obiectivelor din domeniul e-

agriculturii

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66581&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66582&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66583&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66584&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66585&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66801&idl=1
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Întrebări și interpelări depuse(2):

Întrebarea nr.4699A/27-04-2022

Regimul juridic al actelor nepatrimoniale încheiate de 

minor

Întrebarea nr.4700A/27-04-2022

Consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului

Serviciului Colecții Speciale al Bibliotecii Naționale a 

României - ”Ion I.C. Brătianu”

Întrebarea nr.4701A/27-04-2022

Vulnerabilități ale identificatorului statistic unic (ISU) 

utilizat la anonimizarea datelor recensământului

Întrebarea nr.4702A/27-04-2022

Sistemul de tarifare al serviciului de depozitare de 

deșeuri al UAT municipiul București

Întrebarea nr.4703A/27-04-2022

Numărul burselor elevilor stabilit de Consiliul Local

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66802&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66803&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66804&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66805&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66806&idl=1
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Întrebări și interpelări depuse(3):

Întrebarea nr.4704A/27-04-2022

Monitorizarea de către Instituția

Prefectului a dreptului elevilor la bursă

Întrebarea nr.4705A/27-04-2022

Legalitatea depozitului de deșeuri de la 

Vidra

Întrebarea nr.4706A/27-04-2022

Definirea noțiunii de ”audient” din ROFUIP

Întrebarea nr.4707A/27-04-2022

Natura juridică a notei la purtare în

sistemul de învățământ preuniversitar

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66807&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66808&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66809&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66810&idl=1
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Declarații Politice (1):

6

„Trei fraze cheie din discursul preşedintelui

Zelenski în Parlamentul României şi un final pe

măsura vremurilor“

Vizibil marcat de atrocităţile comise, pe care le văzuse

cu ochii lui cu doar câteva ore în urmă, Zelenski ne-a

dat încă o lecţie de leadership, demnitate şi curaj. A

vorbit pentru români despre reconstrucţie, parteneriat

şi drepturile minorităţilor şi ne-a dus cu gândul la

regimul comunist. Discursul său va fi analizat în multe

articole, postări şi emisiuni. Vreau doar să semnalez

trei fraze cheie în această declaraţie politică. Pentru şi

despre trecut, prezent, viitor.

„Ziua Naţională a educaţiei financiare, un prilej

de conştientizare şi asumare pentru toţi românii“

Ignoranţa nu înseamnă lipsă de inteligenţă; înseamnă

lipsă de cunoştinţe", susţine Dave Ramsey, profesor

de educaţie financiară şi creatorul unei universităţi

financiare din SUA unde oameni de toate vârstele pot

participa la cursuri şi activităţi financiare. România se

află pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce

priveşte nivelul de educaţie financiară, conform

tuturor studiilor naţionale şi internaţionale. Avem

nevoie de cunoştinţe, dar, întâi de toate, avem nevoie

de conştientizare.

LINK >

LINK >

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8402&idm=1,049&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8406&idm=1,04&idl=1
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Declarații Politice (2):
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„Un pas important către o Românie liberală,

printr-o piaţă de capital pentru toţi românii“

Anul trecut am depus, împreună cu deputaţi de la toate

partidele democratice, Proiectul de lege care creşte

atractivitatea pieţei de capital, prin simplificarea birocraţiei şi

regimului fiscal pentru investitorii individuali la bursă.

Proiectul de lege propune reducerea impozitului pe câştig

din tranzacţii de la 10% la 1%, pentru titluri deţinute mai mult

de un an, respectiv 3% pentru titluri deţinute mai puţin de un

an, implementarea unui sistem de reţinere la sursă şi

eliminarea obligativităţii de declarare/compensare a

pierderilor, aşa cum este în prezent.

„Cu fruntea sus, cu ochii spre vest şi cu toată

inima în slujba ţării noastre“

Marcarea momentelor importante, precum 17 ani de la

semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea

Europeană (25 aprilie), 15 ani de la integrarea în UE şi 25 de

ani de la semnarea Parteneriatului Strategic dintre România şi

Statele Unite ale Americii, reprezintă prilej de reflecţie şi de

responsabilizare. Toate au fost puncte de cotitură pe drumul

României cu faţa spre Vest, conform vocaţiei şi istoriei

noastre europene. În tot acest context complicat, promotorii

iliberalismului şi ai reîntoarcerii spre Est lucrează şi nici măcar

nu mai sunt discreţi sau răsfiraţi.

LINK >

LINK >

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8409&idm=1,05&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8413&idm=1,013&idl=1
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Propuneri Legislative:
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B225/2022

Propunere legislativă privind modificarea

Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind

regimul drumurilor

B262/2022

Propunere legislativă pentru modificarea și

completarea Legii apelor nr.107/1996

B235/2022

Propunere legislativă pentru modificarea şi

completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile

publice, Legea nr.99/2016 privind achiziţiile

sectoriale şi Legea nr. privind concesiunile de

lucrări şi concesiunile de servicii

B236/2022

Propunere legislativă privind modificarea şi

completarea Legii nr.235/2010 pentru

acordarea burselor de merit olimpic

internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele

şcolare internaţionale

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b225&an_cls=2022
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b262&an_cls=2022
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b235&an_cls=2022
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b236&an_cls=2022
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Momente importante:
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=557988592255977
https://www.facebook.com/tianu/videos/1006056226970797/
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Vizită la 

Cernăuți

Hackathonul-ul 

studențesc

„România fără

dosar

https://www.facebook.com/tianu/posts/503230571164074
https://www.facebook.com/tianu/posts/534847511335713
https://www.digi24.ro/opinii/agora-digi/doua-conditii-esentiale-pentru-succesul-noului-pnl-1900117?fbclid=IwAR2ASRz6hRhyPe9TvfAqeJQM827KPEaEWGU12XRc3JTYnYxaDZNlO1j-j8A
https://www.facebook.com/tianu/posts/526653018821829
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Articole și apariții media:
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https://www.spectator.co.uk/article/putin-s-war-is-uniting-eastern-europe?fbclid=IwAR1CyNxr318aYWtH3Xmh5viEChcHFFirmEM5ANMedMbmCSWcNrFYnt-YZE8
https://www.digi24.ro/opinii/poveste-cu-printi-si-cersetori-pentru-economia-romaneasca-1919639?fbclid=IwAR0IWyZc5R4dTRyZriHJt3MX6apj5KbODyz1pDmn52mhTixoogeAQG-tpsI
https://www.gandul.ro/politica/sebastian-burduja-vizita-surpriza-in-ucraina-am-plecat-de-acolo-cu-durerile-si-visurile-unor-generatii-19778791?fbclid=IwAR0prXOV9DVQzQ1XJoq5Qb-WXIrBqSwlhHrz1ngKNZNDDrLLmOrqN2PsSGo
https://www.facebook.com/photo/?fbid=537627307724400&set=a.428466268640505
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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


