


FAC PARTE DIN:

v Comisia juridică, de disciplină și imunități – Membru

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

v Comisia de validare - Vicepreședinte

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

v Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia – Membru

v Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia - Membru



ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE ÎN ULTIMELE 6 LUNI:

v Propuneri legislative inițiate: 30

v Întrebări și interpelări: 26

v Luări de cuvânt și declarații politice: 9

v Ședințe ale Plenului Camerei Deputaților: 40

v Ședințe comune ale Camerei Deputaților și Senatului: 13

v Ședințe ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități: 22 ședințe, rapoarte
și avize emise: 307

v Audiențe și întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice locale pe teme
legislative: 12



DOMENII PRIORITARE DE ACȚIUNE:

1. Infrastructură și achiziții publice 

2. Economie

3. Digitalizare

4. Relații bilaterale cu Republica Franceză

5. Activități în circumscripție



v În raportul precedent am prezentat faptul că 2 legi inițiate de mine care au 
drept scop să eficientizeze cadrul legislativ în domeniul achizițiilor publice au 
fost adoptate în plenul Camerei Deputaților (Pl-x 499/2021 ; Pl-x 175/2022), 
astfel că mai departe, acestea au urmat parcursul firesc, iar în luna iulie au 
fost promulgate de către Președintele României. 

Mai exact, în 21 iulie au fost semnate: 

1. Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 
privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru 
modificarea art. 25 alin. (I) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 
în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora (Pl-x 499/2021). 

2. Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 363 alin. (6) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
(Pl-x 175/2022). 

v De asemenea, am adresat o serie de întrebări către Ministerul Transporturilor 
și Infrastructurii cu privire la situația căilor ferate și a autostrăzilor A0, A1, 
A3, A8, A10. 

1. INFRASTRUCTURĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 



2. ECONOMIE

v În luna octombrie, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie
electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul energiei a fost dezbătută în cadrul comisiilor, precum și în plen.
Am fost principalul inițiator al unui amendament la Pl-x nr. 551/2022 de
aprobare a acestei Ordonanțe, în care propuneam:

Ø Plafonarea prețului energiei electrice la 1 leu/kwh și în cazul industriei
mari din România, din toate domeniile de producție în condițiile în care
prețul pe piața liberă ajunsese și la 2,8 lei.

Ø Pornind de la acest amendament, coaliția de guvernare a acceptat
introducerea acestui plafon pentru salvarea marii industrii românești la
valoarea de 1.2 lei/kwh.

2. ECONOMIE

v În luna octombrie, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022
privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei a fost
dezbătută în cadrul comisiilor, precum și în plen. Am fost principalul inițiator
al unui amendament la Pl-x nr. 551/2022 de aprobare a acestei Ordonanțe,
în care propuneam:

Ø Plafonarea prețului energiei electrice la 1 leu/kwh și în cazul industriei mari
din România, din toate domeniile de producție în condițiile în care prețul pe
piața liberă ajunsese și la 2,8 lei./kwh.

Ø Pornind de la acest amendament, coaliția de guvernare a acceptat
introducerea acestui plafon pentru salvarea marii industrii românești la
valoarea de 1.3 lei/kwh.



3. DIGITALIZARE

Alături de alți colegi deputați PNL, am inițiat și susținut următoarele proiecte:

v L818/2022 care are drept scop creșterea gradului de digitalizare a serviciilor
consulare, mai exact eliberarea titlului 1 de călătorie în formă electronică,
semnat cu semnătură electronică calificată şi asimilat înscrisurilor autentice,
dezvoltarea capacităţii tehnice a misiunilor diplomatice şi a secţiilor consulare
ale României pentru primirea şi recunoaşterea electronică a documentelor
eliberate de autorităţile publice din statele membre ale UE, precum și pentru
programarea electronică la misiunile diplomatice şi la secţiile consulare ale
României. În acest moment, inițiativa urmărește obținerea tuturor avizelor și
rapoartelor la Senat.

v PL-x nr.575/2021, inițiativă legislativă care are în vedere asigurarea accesului
persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix. Dat fiind
că un raport al Comisiei Europene referitor la societatea și economia digitală
arăta un decalaj semnificativ între zonele urbane și cele rurale, această
inițiativă vine în sprijinul debirocratizării și eficientizării serviciilor publice.
(promulgată - Legea nr.175/2022).

v PL-x nr.529/2022, proiect de lege care prevede modificarea și completarea
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea
Directoratului Național de Securitate Cibernetică.



4. RELAȚII BILATERALE CU REPUBLICA FRANCEZĂ 

v Cu ocazia Zilei Naționale a Franței am participat la recepția organizată de
Consulatul Onorific al Franței la Cluj, Institutul Francez din Cluj și Clubul
Francofon de Afaceri din Cluj, în Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul
Central al Municipiului Cluj-Napoca. În calitate de Președinte al Grupului de
prietenie dintre Camera Deputaților din România și Adunarea Națională din
Franța, în prezența Consulului Franței în România și Republica Moldova, domnul
Antoine Roset, precum și alți invitați francezi și români, am reiterat angajamentul
meu de a promova și intensifica colaborarea franco-română.



v De asemenea, la Ambasada Franței la București am participat la recepția
organizată cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

v La finalul anului, la Paris s-a inaugurat Piața George Enescu, demers început încă
din 2021 când s-au împlinit 140 de ani de la nașterea lui George Enescu. În
calitate de Președinte al Grupului de prietenie dintre Camera Deputaților din
România și Adunarea Națională din Franța am susținut, în repetate rânduri, acest
demers al Ambasadei României la Paris în întâlnirile pe care le-am avut cu
omologii francezi.



5. ACTIVITĂȚI ÎN CIRCUMSCRIPȚIE

v Am efectuat deplasări în mediul rural și am participat la Zilele comunelor și i-
am asigurat pe primarii și locuitorii acestor comune de faptul că proiectele de
investiții ce au în vedere dezvoltarea și modernizarea vor fi în centrul atenției
administrației centrale și județene.



v Am participat la Forumul Tineretului Activ, eveniment care a avut scopul de a
informa tinerii elevi din județul Cluj și Neamț despre importanța implicării
active în viața comunității lor. Le-am răspuns elevilor la o serie de întrebări
legate de sistemul politic românesc.

v Am participat la ceremonia
dedicată comemorării a 33
de ani de la Revoluția
Română din decembrie
1989.



v Alături de colegii din PNL am participat la întâlnirea filialelor liberale din
Regiunea de Nord-Vest.

v Întâlniri cu colegii mei din PNL Cluj.



v Am continuat o serie de întâlniri cu cetățenii înscriși în audiență pentru a-mi
semnala diverse probleme, le-am prezentat acestora soluțiile pe care le au la
îndemână, dar am și reținut idei de natură legislativă.



Modalități de contact: 

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

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

