


FAC PARTE DIN:

• Comisia juridică, de disciplină și imunități – Membru

• Comisia permanentă a Camerei Deputaților şi Senatului privind Statutul
deputaților şi al senatorilor, organizarea şi funcționarea ședințelor
comune ale Camerei Deputaților şi Senatului – Membru

• Comisia de validare - Vicepreședinte

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea
Națională - Președinte

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia – Membru

• Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia – Membru



ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE:

• Propuneri legislative inițiate: 28

• Întrebări și interpelări: 103

• Luări de cuvânt: 11

• Declarații politice: 16

• Ședințe ale Plenului Camerei Deputaților: 51

• Ședințe comune ale Camerei Deputaților și Senatului: 11

• Ședințe ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități: 37 ședințe,
rapoarte și avize emise: 312

• Audiențe la sediul PNL Cluj: 24

• Întâlniri cu primari și alți reprezentanți ai autorităților locale având ca
obiect probleme legislative: 17



DOMENII PRIORITARE DE ACȚIUNE:

1. Infrastructura și fondurile europene

2. Administrația publică și ordinea publică

3. Justiția

4. Digitalizarea

5. Sănătatea publică

6. Relațiile bilaterale cu Republica Franceză



1. INFRASTRUCTURA ȘI FONDURILE EUROPENE

Am efectuat demersuri specifice activității parlamentare pentru a
mă asigura de buna desfășurare a unor proiecte esențiale pentru Cluj și
România:

- stadiul lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu-Pitești, absolut necesară pentru
economia României;

- stadiul lucrărilor la Autostrada A10 pe sectorul rămas în lucru de la Alba-
Iulia la Aiud;

- situația proiectelor majore ale Clujului din punct de vedere al finanțării
prin fonduri europene, îndeosebi prin Planul Național de Redresare și
Reziliență.

M-am asigurat de faptul că legislația din domeniul accesării
fondurilor europene este una utilă autorităților locale și centrale, motiv
pentru care, alături de alți colegi din PNL, am depus amendamente la
proiectele legislative aflate în analiza Comisiei de Buget și Finanțe din
Camera Deputaților.



2. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI ORDINEA PUBLICĂ

În urma audiențelor și a întâlnirilor cu autoritățile locale, am inițiat
mai multe proiecte legislative menite a îmbunătăți cadrul legal existent:

 propunere legislativă pentru modificarea Legii achizițiilor publice nr.
98/2016 pentru a alinia complet această lege la reglementările europene în
vigoare, dar și pentru a elimina blocaje existente în practică;

 propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii nr. 407/2006 pentru
a facilita obținerea despăgubirilor de către fermieri ale căror culturi
agricole sunt distruse de animale provenind din fondurile de vânătoare;

Am făcut demersuri pe lângă Ministerul Afacerilor Interne pentru
dotarea SMURD și ISU Cluj cu noi mijloace de intervenție, inclusiv perne
pneumatice pentru salvarea persoanelor aflate în pericol la înălțime, care,
anterior, nu existau la nivelul județului Cluj.

Am făcut o analiză a condițiilor de obținere a permisului de conducere
în Franța, Germania și Marea Britanie și am obținut promisiunea Ministerului
Afacerilor Interne că legislația din România va fi adaptată conform datelor din
analiza respectivă. Scopul acestor modificări este de a crește gradul de
siguranță rutieră prin examinarea mai riguroasă a candidaților la obținerea
permisului auto și prin monitorizarea atentă a deținătorilor de permise în
primii ani.



3. JUSTIȚIA

Încă de la începutul activității în Comisia juridică, am solicitat
colegilor prioritizarea discutării unui proiect important pentru reformarea
sistemului judiciar, dar și de ordine publică și anume monitorizarea electronică
în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale.

Am susținut această inițiativă care aduce reglementări legate de
înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare
Electronică (SIME) și măsuri de protecție a datelor în cadrul programului.
Totodată, proiectul de lege aduce în vedere și reguli privitoare la modul de
utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere, precum și modul de
acțiune în situația generării unor alerte.

SIME va fi utilizat dacă s-a dispus:

- executarea măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune;

- executarea măsurii arestului la domiciliu;

- aplicarea ordinului de protecție provizoriu și ordinului de protecție;

- supravegherea la distanță a persoanelor care execută pedeapsa cu
închisoarea în regim deschis sau semideschis.



Am depus o inițiativă legislativă, alături de liderul de grup al
deputaților PNL, Gabriel Andronache, vicepreședintele Comisiei Juridice
din Camera Deputaților, Ioan Cupșa, și alți 22 de senatori și deputați
liberali, prin care nerespectarea hotărârilor judecătorești prin care s-a
dispus munca în folosul comunității ca urmare a neplății amenzii, va fi
sancționată ca infracțiune.

Această inițiativă legislativă nu transformă răspunderea
contravențională în răspundere penală, ci are scopul de a determina
respectarea unor hotărâri definitive, fiind astfel protejați cei care respectă
legea si sancționați cei care o sfidează.

M-am opus unor inițiative toxice pentru România, precum inițiativa
privind posibilitatea autorităților de stat să angajeze avocați fără nicio
limită sau procedură (PL-x 669/2020, unde Comisia Juridică a dat aviz
negativ).

Am susținut creșterea numărului de specialiști în tehnologia
informației în cadrul structurilor de Parchet prin numeroase demersuri
efectuate pe lângă Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor.



4. DIGITALIZAREA

Am redactat și depus proiectul legislativ privind procesele
contravenționale online prin care plângerile contravenționale şi solicitările de
înlocuire a sancțiunii amenzii contravenționale cu munca în folosul comunității
să fie soluționate în ședințe de judecată online, la cererea oricăreia dintre
părți.

Am făcut această promisiune în campania electorală din toamna anului
trecut și iată că propunerea a intrat în procedura parlamentară.

E necesar ca această propunere legislativă să devină lege pentru că
nicio parte implicată într-un proces cu o complexitate redusă, fie martor sau
avocat, nu va mai fi nevoită să străbată țara pentru a se prezenta la judecată.
De asemenea, judecătorii și grefierii vor putea gestiona mai rapid aceste
cauze, având mai mult timp la dispoziție pentru cauzele complexe.

Propunerea legislativă vine şi în contextul digitalizării instanțelor de
judecată, acesta fiind un obiectiv esențial asumat de actuala Coaliție și de
Guvernul României.



Am susținut în numeroase dezbateri, în care am reușit să trecem
peste inerția și opoziția unor funcționari, proiectul legislativ privind
punerea la dispoziție a Monitorului Oficial în format gratuit, electronic și
permanent.

Anterior, Formatul electronic al Monitorului Oficial al României,
Partea I și Partea a II-a, era disponibil doar pentru citire, fiind imposibil de
a salva sau descărca actele normative fără plata unui abonament foarte
scump.

Am fost coinițiator al propunerii legislative care interzice
autorităților centrale să mai solicite cetățenilor copii după actele emise de
alte autorități, urmând ca aceste date să fie transmise în format electronic
de către emitent. Propunerea legislativă a fost deja adoptată în Senat.



5. SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Am efectuat demersuri pe lângă Ministerul Sănătății pentru achiziția
de noi ambulanțe pentru Serviciul de Ambulanță Județean Cluj.

Am fost permanent preocupat de gestionarea pandemiei de Covid 19,
solicitând informații despre măștile de protecție neconforme, investițiile în
rețelele de oxigen din spitale, numărul de teste efectuate, situația vaccinării,
măsurile de protecție luate în mijloacele de transport.

Am fost constant în a susține industria română de producție
medicamente și vaccinuri, făcând numeroase demersuri pe lângă Ministerul
Sănătății și Ministerul Economiei.



6. RELAȚIILE BILATERALE CU REPUBLICA FRANCEZĂ

Am fost ales Președinte al Grupului de prietenie dintre Camera
Deputaților și Adunarea Națională din Franța. Este pentru prima dată când un
deputat de Cluj obține această poziție.

Prioritățile pe care mă angajez să le îndeplinesc în această activitate
diplomatică urmăresc abordarea și aplicarea bunelor practici în domenii
esențiale, precum sănătate sau educație, sistemul medical din Franța fiind
considerat unul dintre cele mai bune, bazându-se pe prevenție și
accesibilitate, iar, în plan educațional, învățământul este caracterizat de
complexitate și inovație.

Aderarea României la Spațiul Schengen este un alt obiectiv la care
doresc să contribui. Pentru România, intrarea în Spațiul Schengen ar fi o
realizare istorică, o expresie a unității și solidarității statelor membre în UE,
dar și o necesitate economică pentru ca România să devină mai competitivă.
De asemenea, avem nevoie de sprijinul Franței pentru aderarea la OECD
(Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).



Am participat reuniunea cu tema România „Stat-far” al
Francofoniei la București, primind vizita unei importante delegații a
Parlamentului francez și a celui belgian.

De asemenea, am participat la două întâlniri cu conducerea
Camerei de Comerț și Industrie a Franței în România (CCIFER), precum și la
evenimentul de deschidere al Maratonului de Business „rePORNIM
ECONOMIA”.

Pentru a veni în sprijinul Franței și a luptei împotriva terorismului,
am susținut în Parlament trimiterea de trupe armate în misiunea Task Force
Takuba în Sahel (regiune central-nordică a Africii).

Am discutat, în sistem de videoconferință, cu omologul meu din
Adunarea Națională Franceză, domnul deputat André Chassaigne și cu
Ambasadorul României la Paris, domnul Luca Niculescu. Am reluat
solicitarea de fi sprijiniți în demersurile de aderare la OECD, la zona
Schengen și de eliminare a MCV.



7. AUDIENȚE

M-am bucurat să ascult fiecare idee și propunere a cetățenilor,
deoarece știu că o administrație performantă trebuie să fie în slujba
cetățeanului și să țină cont de dorințele acestuia.



Unirea Principatelor
Române din 1859

9 mai, Ziua Europei

8. ACTIVITĂȚI ÎN CIRCUMSCRIPȚIE



Evenimentul
de deschidere
a Maratonului
de Business

„rePORNIM
ECONOMIA”

27 mai 1600, 
Mihai 
Viteazu
devine
„domn al 
Țării
Românești,  
Ardealului și
Moldovei”



Ziua Drapelului 
Național la 
Cluj-Napoca

Ziua Eroilor la  
Cluj-Napoca



Modalități de contact:

Sediul PNL Cluj, Bld. Eroilor, nr. 2, Cluj-Napoca, 400129
Județul Cluj, 

https://www.facebook.com/RaduMarinMoisin

https://radumoisin.eu/

0749 177 320

radu.moisin@cdep.ro

https://www.facebook.com/RaduMarinMoisin
https://radumoisin.eu/
mailto:radu.moisin@cdep.ro
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