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INIȚIATIVE LEGISLATIVE

27 inițiative legislative semnate - co-inițiator
Inițiative legislative în pregătire pe următoarele domenii:
• Achiziții publice;
• Industrii creative;
• Domeniul juridic - facilitarea accesului la justiție;
• Contabilitate - simplificarea anumitor documente justificative;
• Economie socială;
• Dezvoltare economică - parteneriatul public - privat, dezvoltarea sectorului
de e-commerce.
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AMENDAMENTE
• Introducerea mai multor amendamente la Legea 85/2021 și anume “Proiectul de
lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie”;
• Un amendament pregătit la Legea 107/2021 și anume “Propunere legislativă pentru
modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri
proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea
Agenției Domeniilor Statului”;
• Un amendament pregătit la Legea 196/2018 și anume “Legea asociațiilor de
proprietari”.

8

declarații politice citite în Plen

• „Introducerea educației sexuale în școli este necesară”;
• „Susținem industriile culturale și creative”;
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• „Discrepanțele dintre mediul urban și cel rural și consecințele acestora asupra copiilor”;
• „Laserul de la Măgurele, un nou spectacol tragic al incompetenței instituționalizate”;
• „Uniunea Europeană și fantasmele naționalismului”;
• „Laserul de la Măgurele – o șansă ratată pentru România, dar niciun vinovat”;
• „Planul național de redresare și reziliență, o șansă unică pentru România”;
• „Planul național de redresare și reziliență, o ultimă șansă pentru infrastructura rutieră
a României”.

13 întrebări către:
• Ministerul Energiei;
• Ministerul Afacerilor Externe;
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• Ministerul Afacerilor Interne;
• Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1990;
• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
• Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

4 luări de cuvânt în cadrul dezbaterilor din Plen
• Intervenție pe abrogarea articolelor 1,2 și 3 din Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri
pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică;
• Intervenție asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii;
• Intervenție asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei;
• Intervenție asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea
Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
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din surse regenerabile de energie și a altor acte normative.
Membru în Grupul de lucru multisectorial pentru monitorizarea implementării
recomandărilor Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice. Mai multe întâlniri în urma cărora s-au
adunat și centralizat problemele identificate de organizațiile membre ale rețelei pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor în ceea ce privește implementarea
prevederilor Convenției de la Istanbul.
De asemenea s-au primit propuneri privind implementarea unui pachet minim de servicii
la nivelul fiecărui județ, care susține o abordare centrată pe prevenție, respectiv accesul
la servicii integrate la nivel local. Momentan se lucrează pentru a contura situația
existentă la nivelul fiecărui județ și pentru a identifica posibilele soluții, inclusiv
legislative.

INIȚIEREA GRUPULUI DE LUCRU PE ACHIZIȚII PUBLICE
•

Organizarea de dezbateri online cu CCIFER, AHK, Domnul Profesor Dacian Dragoș;

•

Urmează întâlniri cu AMCHAM și reprezentanții ARACO;

•

S-au colectat propuneri de modificări atât a legislației primare, cât și a legislației
secundare și terțiare.

RAPORT DE ACTIVITATE - CRISTIAN BORDEI

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ - Secretar
•

Participarea la peste 30 de audieri de ambasadori și adresarea de întrebări fiecăruia
dintre ei;

•

Participarea la întâlniri ale biroului comisiei de politică externă din cadrul Senatului
cu ambasadorii Federației Ruse, Armeniei și Austriei;

•

Inițierea mai multor întâlniri cu Ambasada Republicii Coreea de Sud pe teme privind
atragerea investitorilor sud-coreeni în județul Cluj;

•

Inițierea mai multor întâlniri cu Ambasada Chile pe teme privind atragerea investitorilor
din Chile în județul Cluj și strategia pentru hidrogenul verde a Republicii Chile;
Întâlniri cu domnul Roberto Musneci, Ambasadorul Ordinului Suveran Militar Ospitalier
al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta în România și Președintele Camerei
de Comerț Italiene pentru România, în vederea scalării la nivel național a proiectelor
caritabile derulate de ordin în Transilvania;

•
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• Participarea ca speaker la două conferințe interparlamentare:

1. Conferința interparlamentară la nivel înalt privind migrația și azilul;
2. Reuniunea interparlamentară privind rolul parlamentelor în intensificarea
relațiilor UE – Africa.
•

Participarea ca speaker la Conferința “UE-Taiwan”, organizată de Expert Forum (EFOR)
București, Taiwan WTO/ RTA Center Taipei și Prospect Foundation Taipei;

•

Participarea ca speaker la Conferința Internațională EUXGLOB, ediția 1 cu tema
“The New Transatlantic Relations and the Perspectives of the Global Order”;

•

Participarea la semnarea unui acord de colaborare între AIMMAIPE Cluj-Napoca
și Green Energy Institute din provincia Jeollanamdo din Coreea de Sud.

COMISIA PENTRU ENERGIE, INFRASTRUCTURĂ
- Membru
ENERGETICĂ ȘI RESURSE MINERALE
•

Participarea în perioada 24 martie - 15 mai 2021, la cursul “Securitatea Energetică a
României”, organizat de New Strategy Center, în parteneriat cu Comisia pentru industrii
și servicii din Camera Deputaților și Comisia pentru energie, infrastructură energetică
și resurse minerale din Senat;

•

Participarea la summitul „Clean Energy Ministerial and Mission Innovation CEM12 / MI-6”
privind energia regenerabilă, găzduit de Guvernul Republicii Chile;
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•

Participarea la multiple seminarii organizate de Federația Patronală de Petrol și Gaze;

•

Participarea la grupul de lucru economie-energie, format din parlamentarii USR PLUS
care activează în comisiile bazate pe aceste domenii.

Grupuri de prietenie
•

Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Zambia - Membru

•

Grupul parlamentar de prietenie cu Vietnam - Membru

•

Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea - Membru

•

Grupul parlamentar de prietenie cu Franța (Senat) - Vicepreședinte

ACTIVITATE ÎN JUDEȚ
•

Întâlniri cu organizațiile locale și oficialități;

Solicitarea de informații de la autoritățile locale, în temeiul Legii 544/2001, privind liberul
acces la informații
de interes public;
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•

•

Deschiderea biroului parlamentar din Gherla, împreună cu Deputatul Radu Molnar;

•

Deschiderea biroului parlamentar din Cluj-Napoca;

•

Pregatirea deschiderii unui birou parlamentar în Turda;

•

Punerea în funcțiune a unui asistent virtual pe pagina publică de Facebook care să
faciliteze contactul online și programarea de audiențe cu cetățenii.

Întâlniri la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în scopul identificării unor soluții
de finanțare pentru proiectul parcului științific și tehnologic “Tetapolis” din Cluj-Napoca.
Participarea la întâlniri cu conducerea CNAIR, pe tema situației proiectelor de
infrastructură din zona Transilvaniei.
Multiple apariții în media locală: TV, radio, presa scrisă și online.
Participarea la întâlniri cu miniștrii USR PLUS.

