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INIȚIATIVE LEGISLATIVE
> 26 inițiative legislative semnate - co-inițiator

> Inițiator pentru 5 inițiative legislative:
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal;
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind
reglementarea activității de voluntariat în România;
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.219/2015 privind
economia socială;
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.121/2014 privind eficiența energetică.

> Inițiative legislative în pregătire pe următoarele domenii:
Achiziții publice;
Domeniul juridic - facilitarea accesului la justiție;
Dezvoltare economică - parteneriatul public - privat, dezvoltarea
sectorului de e-commerce;
Asociații de proprietari;
Circulația vehiculelor de teren pe drumuri publice și în zone protejate;
Funcționarea punctelor mobile de preparare și comercializare a
mâncării, de tip food truck;
Cultivarea

plantelor

aromatice,

inclusiv

în

sistem

hidroponic

superintensiv;
Prosumatori;
Criterii de selecție personal MAE.

> AMENDAMENTE aduse:
Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare
pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul
rece 2021 – 2022, precum și pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în
Rezervația Biosferei „Delta Dunării”; (L423/2021)
Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.92 din
Legea nr.18/1991 privind fondul funciar; (L505/2021)
Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii
nr.121/2014 privind eficiența energetică; (PL-x 17/2021)
Legii bugetului de stat pe anul 2022.

>12 declarații politice citite în Plen:
"Festivism și promisiuni deșarte";
"Regele a murit, trăiască regele!";
"Florin Cîțu și prietenii lui";
"Educația – prioritate națională";
"Extremă urgență pe piața energiei";
"Republica Moldova – prioritate națională";
"Schizofrenia liberală";
"Elefantul despre care nu vorbește nimeni";
"Aceeași Mărie, altă pălărie";
"În timp ce tu dormeai!";
"Ordonanța "trenuleț" - o trădare politică";
"Cei trei călăreți ai apocalipsei românești".

> Întrebări către:
Ministerul Energiei - Informații privind situația asigurării aprovizionării cu gaz
natural pe termen scurt;
Ministerul Energiei - Informații privind deciziile Ministerului Energiei în
privința Electrica S.A.;
TRANSELECTRICA S.A. - prin intermediul Comisiei de anchetă - Informații
privind capacitatea lunară rezervată de operatorii economici care au încheiat
contracte de achiziție energie electrică din import și pentru export pe
parcursul anului 2021;
HIDROELECTRICA S.A., Complexul Energetic OLTENIA S.A. și
NUCLEARELECTRICA S.A. - prin intermediul Comisiei de anchetă - Informații
privind capacitatea rezervată pentru echilibrarea secundară și capacitatea
contractată pentru fiecare lună a anului 2022;
Diverse ambasade europene în România - Informații privind reglementările
avute în domeniul circulației vehiculelor de teren pe drumuri publice și în
zonele protejate;
Diverse ambasade europene în România - Informații privind măsurile luate
pentru a sprijini marii consumatori de energie în contextul exploziei prețurilor
energiei electrice și gazelor naturale.

> 6 luări de cuvânt în cadrul dezbaterilor din Plen:
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea
și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.69/2019;
(L270/2021)
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea
art.72 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020;
(L307/2021)
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru plafonarea
prețurilor la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici;
(L439/2021)
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea
unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică
și gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022; (L423/2021)
Dezbaterea și aprobarea Propunerii legislative pentru protejarea
românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la
energie electrică și gaze naturale; (L503/2021)
Dezbaterea și aprobarea Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L538/2021)

> O Moțiune - “Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României
de a trăi!”
> 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.

> Comisia pentru politică externă - Secretar
Întâlnire cu E.S. D-l Kim Yong Ho, Ambasadorul Republicii Coreea la
București;
Întâlnire cu D-l Dr. Nachman Shai, Ministrul pentru Diaspora al
Statului Israel și E.S. D-l David Saranga, Ambasadorul Israelului în
România;
Vizită de lucru în Republica Moldova a delegației Comisiilor pentru
politică externă și Comisiilor pentru afaceri europene ale Senatului și
Camerei Deputaților din Parlamentul României;
Întâlnirea dintre reprezentanții comisiei de politică externă a
Senatului și o delegație a Regatului Arabiei Saudite condusă de E.S.
Dl. Ing. WALEED BIN ABDULKARIM AL KHURAIJI, Ministrul Adjunct al
Afacerilor Externe al Regatului Arabiei Saudite cu ocazia vizitei pe
care domnia sa a făcut-o în România;
Participarea la audierea celor cinci candidați propuși de Ministerul
Afacerilor Externe pentru funcția de ambasadori extraordinari și
plenipotențiari ai României, în ședințele comune a Comisiilor pentru
politică externă și pentru românii de pretutindeni din Senat și
Camera Deputaților;
Întâlnire cu Domnul Brad Stilwell, Consilier economic adjunct la
Ambasada SUA la București, România;
Reprezentant al Senatului României și speaker în cadrul celei de-a
treia conferințe interparlamentare la nivel înalt privind migrația și
azilul;
Întâlnire cu Domnul Hiroshi Ueda, Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiari al Japoniei în România.

> Comisia pentru energie, infrastructură energetică și
resurse minerale - Membru
Implicarea în organizarea și participarea la Tech-Biz Partnership
Meeting, un eveniment organizat de Agenția pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului
(A.I.M.M.A.I.P.E) Cluj, împreună cu Green Energy Institute Korea;
Întâlnire cu Dl.Thierry Breton, comisarul european pentru piața
internă;
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;
Participarea la workshop-ul Small Modular & Advanced Reactors
Workshop III, organizat de United States Trade and Development
Agency (USTDA).

> Comisia parlamentară de anchetă pentru stabilirea cauzelor
creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei
electrice - Vicepreședinte
Participarea la audierea:
Hidroelectrica;
Electrica Furnizare S.A.;
E.ON Energie Romania S.A.;
Engie Romania S.A.;
ANRE;
OMV Petrom S.A.;
Consiliul Concurenței;
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;
O serie de ONG-uri cu activitate în domeniul protejării mediului;
Domnului Virgil Popescu, Ministrul Energiei;
Domnului Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei;
Domnului Barna Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

> Altă activitate parlamentară:
Participarea la mai multe întâlniri în cadrul unei vizite de lucru în
Estonia pentru a identifica cele mai bune practici în domeniul
digitalizării administrației publice, a educației și a serviciilor publice;
Participarea la Seminarul “Arde!”, un seminar privind arderile
necontrolate de deșeuri și materiale valorificabile;
Participarea
la
workshop-ul
“Resilience
and
strategic
communications”, în cadrul căruia au fost prezentate modele de
reziliență societală și comunicare strategică, menite să reducă
vulnerabilitățile în fața influenței maligne interne și externe și să
dezvolte cadrul de cooperare între stat și societatea civilă în acest
sens;
Participarea la webinar-ul “The Collapse of The Soviet Union 30 Years
On: Transition and Soviet Legacy”, care reunește academicieni și
practicieni de vârf la nivel mondial pentru a analiza urmările imediate
ale sfârșitului ordinii sovietice.

> 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 oficialitățile din județul Cluj;
Solicitarea de informații de la autoritățile locale, în temeiul Legii
544/2001, privind liberul acces la informații de interes public;
Vizită la una din cele două fabrici ale companiei sud-coreene GTS
situate în județul Mureș, discuții despre problemele marilor
consumatori de energie;
Întâlniri cu diverși actori relevanți pentru înființarea unui Hub pentru
tranziția energetică în Cluj-Napoca;
Întâlnirea cu reprezentanții DeLonghi Cluj, pentru a vorbi de
problemele marilor consumatori de energie;
Participarea la dezbaterea publică a raportului privind impactul
asupra mediului pentru proiectul “Extindere cariera de gips, Sat
Cheia, Comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, organizată de
beneficiarul proiectului, S.C. Saint Gobain Constructions Products
România S.R.L.

>4 conferințe de presă susținute:
Pe tema modificărilor legislative propuse în domeniul
economiei sociale;
Prezentarea celor mai importante puncte din agenda sesiunii
parlamentare septembrie – decembrie 2021;
Abordarea temelor politice ale momentului cu pricina,
respectiv moțiunea de cenzură și viitorul guvernării
României;
Despre recentele evenimente politice în contextul formării
noului guvern, despre demiterea neconstituțională a
Președintelui Senatului, Anca Dragu, dar și despre subiectele
specifice județului Cluj precum stabilirea investițiilor
prioritare pentru bugetul țării pe anul 2022.

> Multiple apariții în media locală și națională: TV, radio, presa

scrisă și online. O apariție la Radio Europa Liberă Moldova și o
apariție în Today Energy Korea.

> Zeci de întâlniri cu diverse entități, cu membri și simpatizanți

ai partidului sau cetățeni.

