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1. Cuvânt înainte
Sunt Remus Negoi, senator USR PLUS, membru al
Comisiei pentru cultură şi media şi al Comisiei pentru
comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi sunt
vicepreşedinte al Comisiei permanente comune a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO.
Activitatea mea parlamentară presupune participarea la
şedinţele de plen şi la cele ale comisiilor permanente din
care fac parte, luări de cuvânt, interpelări sau declaraţii
politice. De asemenea, sunt semnatarul mai multor
iniţiative legislative pe care le susţin alături de colegii mei
din USR PLUS.
Sunt pasionat de cultură şi, ca membru în Comisia pentru
cultură şi în Comisia reunită pentru relaţia cu UNESCO
caut permanent soluţii pentru conservarea, protejarea şi
punerea în valoare a patrimoniului nostru naţional.
Îi reprezint în Parlament pe constănţeni şi, de aceea,
încerc să fiu permanent la curent şi cu problemele din
teritoriu, mă implic în rezolvarea lor şi, în calitate de
senator, le aduc în atenţia celor abilitaţi să găsească
soluţii.
În cei 4 ani de mandat mi-am propus să fac tot ceea ce pot
pentru a schimba România în bine. Următorii ani sunt cei
ai construcţiei durabile, în care, aşa cum am promis, vom
pune în practică, rând pe rând, angajamentele din
programul de guvernare.

2. Momente importante
31.07.2021

Vizită în cartierul Inel I

07.08.2021

Întâlnire cu locuitorii din cartierul Veterani

13.08.2021

Întâlnire cu preşedintele ACROPO

19.08.2021

Participare la deschiderea oficială a Festivalului
Internaţional de Teatru Independent FITIC

01.09.2021

Debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare

06.09.2021
18.09.2021
23.09.2021

Am fost alături de miniştrii USR PLUS
care au plecat din guvernul Cîţu
Vizită la Ansamblul Rupestru Murfatlar
Vizită la Cumpăna, în zona Derea unde
sunt aruncate deşeuri şi în zona malului
surpat al Canalului Dunăre Marea
Neagră

24.09.2021

05.10.2021

14.11.2021

Am participat, alături de colegii mei de la
USR PLUS Agigea, la depunerea listei de
semnături pentru demiterea primarului din
localitate
Am votat în Parlament moţiunea de cenzură
împotriva guvernului Cîţu
Am participat, în Piaţa Ovidiu din Constanţa,
la evenimentele dedicate Zilei Dobrogei

15.11.2021 Audieri în Comisia de cultură a Senatului,
pentru funcția de președinte al Institutului
Cultural Român și pentru membrii în Consiliul
de Administrație
25.11.2021 Am votat în Parlament împotriva guvernului
PSD-PNL-UDMR
01.12.2021 Şedinţă solemnă a Parlamentului cu ocazia Zilei
Naţionale a României

3. Activitatea în parlament
3.1. Propuneri legislative inţiate
Camera
Deputaţilor

328/14.09.2021

366/20.09.2021

368/20.09.2021

Senat

B251/2021

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210
din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ

L139/2021

Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii republicată în Monitorul
Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu
modificările şi completările ulterioare

L178/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii 218/2002 privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române

370/20.09.2021 L197/2021

Proiect de Lege pentru abrogarea Legii
nr.133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru
Calitatea şi Marketingul Produselor
Agroalimentare

372/20.09.2021 L202/2021

Proiect de Lege privind facilitarea accesului la
educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi
sprijinirea unor persoane fără adăpost prin
acordarea unui stimulent financiar pentru
procurarea de produse de igienă

373/20.09.2021 L203/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în vederea
desfăşurării activităţii în calitate de asistent
maternal profesionist, asistent personal al
persoanei cu handicap grav şi asistent personal
profesionist

374/20.09.2021 L204/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanței de Urgență 19/2006 privind utilizarea
plajei Mării Negre şi controlul activităţilor
desfăşurate pe plajă

376/20.09.2021 L238/2021

Proiect de Lege pentru completarea art.187 din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii

397/27.09.2021 L266/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011

403/27.09.2021 L298/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică

Camera
Deputaţilor
422/04.10.2021

426/04.10.2021

432/11.10.2021

433/11.10.2021

447/11.10.2021

Senat

L241/2021

L360/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.194/2002 privind regimul străinilor în
România

Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 iunie
”Ziua Iei”

B247/2021

Propunere legislativă privind exercitarea profesiei
de asistent în educaţie timpurie, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

B299/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de Urgență nr.33/2007
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

L259/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată

Camera
Deputaţilor

Senat

L267/2021

Proiect de Lege pentru completarea art.6 din
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii

L293/2021

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale

458/11.10.2021

L364/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind
Codul muncii

494/18.10.2021

L348/2021

Proiect de Lege privind protecţia arborilor
remarcabili

L353/2021

Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor de
medicamente provenite de la populaţie, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniu

448/11.10.2021

449/11.10.2021

496/18.10.2021

Camera
Deputaţilor

Senat

497/18.10.2021

L357/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

498/18.10.2021

L363/2021

Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

517/25.10.2021

L339/2021

Proiect de Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea
şi combaterea evaziunii fiscale

522/25.10.2021

L358/2021

Proiect de Lege privind desfiinţarea Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România

L261/2021

Propunere legislativă pentru completarea Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică

525/25.10.2021

Camera
Deputaţilor

Senat

549/08.11.2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de Urgență nr.33/2007
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

572/24.11.2021

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi
(72) ale art.168 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011

575/07.12.2021

Proiect de Lege privind asigurarea accesului
persoanelor fizice la servicii de internet în bandă
largă, la punct fix

581/07.12.2021

L451/2021

Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru
completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală

L500/2021

Proiect de Lege privind aprobarea unor măsuri
fiscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului

582/07.12.2021

Camera
Deputaţilor

Senat

BP659/25.10.2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.1116 din data de 29
decembrie 2018, cu modificările şi completările
ulterioare

BP733/09.12.2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului

BP668/26.10.2021

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă

BP658/25.10.2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.24 din 27 martie 2000
(republicată) privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010

BP446/15.09.2021

Propunere legislativă pentru modificarea art.215
alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din Legea
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

Camera
Deputaţilor

Senat

BP730/07.12.2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice

BP445/15.09.2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de
procedură civilă

B515/2021

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal

B565/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii 104/2011 privind calitatea
aerului

B548/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate

Camera
Deputaţilor

Senat

B528/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată şi pentru modificarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal

L476/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de
procedură civilă

B538/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului
nr.18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe

L509/2021

Propunere legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența
energetică

L496/2021

Propunere legislativă pentru completarea art.(151)
la Legea nr.248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Camera
Deputaţilor

Senat

B513/2021

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România

L503/2021

Propunere legislativă pentru protejarea românilor şi
întreprinderilor româneşti de creşterile de preţuri la
energie electrică şi gaze naturale

B506/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.1116 din data de 29 decembrie 2018, cu
modificările şi completările ulterioare

L477/2021

Propunere legislativă pentru modificarea art.215
alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din Legea
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

L498/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul
naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei
de Urgență a Guvernului nr.24/2008 privind
accesul la propriul dosar şi deconspirarea
Securităţii

Camera
Deputaţilor

Senat

L517/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.24 din 27 martie 2000
(republicată) privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010

L463/2021

Propunere legislativă pentru modificarea art.13
alin.(3) din Legea nr.153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor

B511/2021

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă

L480/2021

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă

L188/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor

Camera
Deputaţilor

Senat

B540/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice

L506/2021

Propunere legislativă privind modificarea și
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

L52/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor

B520/2021

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice

3.2. Principalele proiecte de lege pe care le-am
iniţiat sau le-am susţinut
Legea 266/2021 pentru acordarea alocaţiei de stat şi pentru elevii
majori din învăţământul special
În prezent, în România, învăţământul este obligatoriu până în clasa a XII-a, conform
Legii Educaţiei Naţionale. Pentru majoritatea copiilor, clasa pregătitoare începe la
vârsta de 6 ani, însă există şi copii care merg la şcoală mai târziu, din cauza unor
întârzieri în dezvoltarea psiho-somatică. Unii dintre ei încep ciclul primar abia la 9-10
ani şi împlinesc, astfel, vârsta majoratului când sunt în clasa a VIII-a.
Legea prevedea până acum că doar elevii din învăţământul liceal şi profesional primesc
alocaţie de stat pentru copii, după împlinirea vârstei de 18 ani, fără să fie menţionaţi şi
tinerii care sunt în învăţământul special şi care împlinesc 18 ani cu mult înainte de
terminarea liceului. Proiectul propus de USR PLUS elimină discriminarea celor care
frecventează învăţământul special după împlinirea vârstei de 18 ani.

Legea prin care 40 de posturi destinate ataşaţilor din turism neocupate
vor fi redistribuite în cadrul structurilor constituite la nivelul
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
În 2017 în cadrul Ministerului Turismului erau prevăzute 15 posturi de ataşaţi în
turism, angajaţi care ar fi trebuit să asigure reprezentarea României în străinătate. În
prezent numărul acestora a crescut de aproape 3 ori şi a ajuns la 40. În plus, în cei 4
ani de la înfiinţare, această reţea de promovare turistică externă nu a fost funcţională.
Am votat pentru desfiinţarea posturilor de ataşaţi în turism pentru că promovarea
turistică a României pe plan extern poate fi realizată prin reprezentanţii Ministerului
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din cadrul reţelei externe de comerţ.
Proiectul a trecut cu voturile USR PLUS și PNL.

Proiect de lege pentru transparentizarea
administrației locale
Proiectul vizează crearea unei platforme naționale unice în
cadrul căreia vor putea fi publicate toate proiectele de acte
normative la nivel local sau central cu scopul de a asigura un
proces unitar de transparență decizională și de a transparentiza
procesul de dezbatere a acestora. Toţi cetăţenii ar avea astfel
posibilitatea să participe atât la procesele decizionale, cât și la
elaborarea actelor normative.
Iniţiativa a picat însă la vot în Senat. PSD şi PNL au fost
împotriva transparentizării şi proiectul a primit doar voturile
senatorilor USR PLUS.

Legea 360/2021 pentru declararea datei de 24 iunie „Ziua națională a
iei”
Inițiată de membrii Comisiei permanente pentru UNESCO, din care fac parte, legea a
fost votată în Senat. Iniţiativa a fost susținută de absolut toate formațiunile politice
parlamentare şi a trecut cu unanimitate de voturi.
Data de 24 iunie devine astfel un reper național oficial pentru acest element
important din portul popular românesc, care este la un pas de a intra pe Lista
Patrimoniului Mondial Imaterial UNESCO. Cămaşa cu altiţă, de o frumuseţe unică şi
originală, este un simbol naţional care ar putea deveni un bun mondial.

Legea 229/2021 care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat
În timp ce aproape 1 milion de români trăiesc din pensia minimă, privilegiații cu
pensie specială obținută la 45 ani își măreau veniturile prin salarii și indemnizații, tot
de la stat.
Legea 229/2021, adoptată de Senat, prevede că cei care au pensie de stat se pot
reîncadra în cadrul autorităților și instituțiilor publice locale și centrale și la
companiile și societățile cu capital de stat cu condiția suspendării plății pensiei.
Oprim astfel situațiile absurde în care cumulul pensiei cu salariul a dus la venituri de
peste 10.000 de euro pe lună.

Legea 296/2021 care vizează modificarea Legii Educaţiei, astfel
încât terenurile de sport din incinta unităţilor de învăţământ să
fie deschise pentru copii şi în afara orelor de program şcolar.
Inițiativa legislativă, care a fost aprobată de Senat, în unanimitate, vine în
contextul în care România se situează printre ultimele ţări din UE la activităţile
fizice, iar una dintre principalele cauze care au dus la această situaţie este lipsa
accesului la infrastructura sportivă.
Intrarea în bazele sportive ale şcolilor se va face cu condiţia ca minorii să fie
însoţiţi de un adult şi cu respectarea unui regulament, iar excepţie fac cluburile
sportive şcolare şi universitare.

Legea 293/2021 prin care activităţile economice desfăşurate de către
persoanele fizice autorizate sunt recunoscute ca vechime în muncă sau
în specialitate
Inițiativa are ca obiect de reglementare completarea OUG nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu un nou articol potrivit căruia
activitatea prestată de PFA să fie considerată vechime în muncă şi, după caz, vechime
în specialitate.
Condiţia este ca activitatea economică să fi produs venituri nete în anul supus
recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute
pe ţară şi să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu un singur
cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se
doreşte recunoaşterea vechimii.
Acest proiect vine în sprijinul cetățenilor, al plătitorilor de taxe și impozite, indiferent
de forma în care aleg să-și desfășoare activitatea şi repară o nedreptate privind
Persoanele Fizice Autorizate.

Legea consumatorului vulnerabil
Am votat amendamentele la OUG 118/2021 de compensare a facturilor de energie şi
gaze naturale. Plafonarea se face pe termen de 5 luni, în perioada 1 noiembrie 2021 31 martie 2022, iar amendamentele adoptate vizează 3 categorii: consumatorii casnici,
operatorii economici şi companiile din sectorul energetic.
Compensarea trebuie să se facă prin metodologie clară și transparentă care să nu lase
loc de abuzuri și speculații şi fără ca măsura să fie o pârghie de încălcare a legilor
concurenței.

Legea care permite intrarea gratuită a studenţilor în toate bibliotecile
universitare
Am votat iniţiativa colegilor mei din USR PLUS pentru a elimina o discriminare între
studenţii de la universităţile care au biblioteci proprii şi cei de la universităţile care nu
au această facilitate. Aceştia din urmă sunt nevoiţi să plătească pentru a avea acces în
bibliotecile central-universitare.
Este datoria statului să sprijine accesul studenţilor la fondul de carte, iar legea pe care
am adoptat-o în Senat elimină orice inechitate privind accesul la biblioteci şi
încurajează studiul individual în dezvoltarea profesională a studenţilor.

Iniţiativă legislativă pentru a marca cu semnul C programele
audiovizuale din perioada comunistă care au fost supuse cenzurii
Ştim cu toţii că producţiile audiovizuale din timpul perioadei comuniste au fost realizate în contextul
în care libertatea de exprimare nu era permisă. Regimul totalitar din România a reușit, de-a lungul
timpului, prin propagandă, să își creeze o imagine utopică, credibilă în fața cetățenilor. Programele
realizate în toată această perioadă aveau drept scop legitimarea regimului, prin distorsionarea
realității.
În aceste condiţii, difuzarea acestor materiale propagandiste în mediul audiovizual românesc în
zilele noastre, poate induce o imagine deformată a realităţii acelei perioade, în special în rândul
tinerilor, care nu au trăit sub un regim totalitar.
Propunerea legislativă pe care am iniţiat-o urmărește doar să atragă atenția asupra contextului în
care au fost create producțiile audiovizuale şi nu urmărește, sub nicio formă, să restricționeze sau să
interzică aceste producții.
Iniţiativa prevede inserarea însemnului C, care înseamnă cenzură, asupra producțiilor de televiziune
și radiodifuziune realizate în perioadele totalitare, ce rulează în mediul audiovizual din România.
Însemnul C ar elimina sau ar reduce la minimum inducerea, fără voința realizatorilor acelor
producții sau a difuzorilor din zilele noastre, a ideilor cosmetizate transpuse. Aceste producţii ar
putea să le ofere tinerilor o imagine, de multe ori falsă, asupra istoriei, iar aceştia ar putea considera
că regimurile totalitare au fost bune. Pentru a evita ca astfel de scenarii să apară sau să se
concretizeze, ar fi necesar ca emisiunile care difuzează producții audiovizuale din perioade totalitare
să avertizeze cetățenii că acestea au fost create într-un context socio-politic nefavorabil libertății de
exprimare.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice
Legea pe care am iniţiat-o prevede ca un procent de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de
la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc să fie direcţionat
anual către Ministerul Culturii pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, conservare şi consolidare a
monumentelor istorice. Cu suma corespunzătoare procentului de 3% colectat de Ministerul
Finanţelor Publice, se suplimentează, anual, bugetul Ministerului Culturii, la capitolul „Cultură,
recreere şi religie”, pentru Institutul Național al Patrimoniului.
Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la
proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor
istorice, imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice, în zonele construite
protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

4. Activitatea în comisii
Sunt membru în două comisii din Senat şi sunt
vicepreşedintele Comisiei reunite pentru relaţia cu UNESCO.
În aceste 6 luni (iulie-decembrie 2021) am luat parte
săptămânal, fie online, fie cu prezenţă fizică, la dezbaterile
din aceste comisii.

4.1. Comisia petnru cultură şi media

Ca membru al Comisiei pentru cultură şi media încerc să sprijin şi să
promovez acest sector, grav afectat în ultima perioadă de pandemia de
COVID-19.

Cele mai importante activităţi derulate în cadrul comisiei sunt:
 Vizita unei delegaţii a membrilor comisiei, din care am făcut
parte, în Republica Moldova, la Chişinău;
 Raport comun cu membrii Comisiei de învăţământ privind
propunerea legislativă de acordare a voucherelor culturale pentru
elevi. România este printre puţinele ţări europene care nu prevede
programe naţionale pentru educaţia culturală a copiilor şi a
tinerilor, iar acordarea acestor vouchere face parte din lista
bunelor practici recomandate de către Consiliul Europei în cadrul
Strategiei Europene a Patrimoniului European;
 Acordarea avizului pentru declararea Complexului „Memorialul
Revoluţiei Decembrie 1989” din Timişoara ansamblu de interes
naţional;
 Dezbateri pe marginea bugetului de stat pe anul 2022.

4.2. Comisia de Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei

În Comisia de Comunicații şi Tehnologia Informației am dezbătut iniţiative
importante pentru care am depus amendamente.
Principalele activităţi din comisie sunt:
 Amendament la Codul Comunicațiilor care vizează condiții mai stricte pentru
conducerea ANCOM astfel încât funcțiile de președinte și vicepreședinți ai instituției să
fie ocupate de profesioniști;
 Corelarea sistemului național privind e-factura cu spațiul virtual SPV pentru că este
necesar să încurajăm integrarea sistemului RO e-Factura cu aplicații comerciale de tip
financiar-contabil;
 Modificarea L207/2015 - Codul de Procedură Fiscală astfel încât Administrațiile
Locale de Taxe și Impozite să poată utiliza SPV pentru comunicarea cu contribuabilii;
 Aprobarea OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau
semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau marcă
temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în
domeniul relațiilor de muncă;
 Amendamente la proiectul de lege privind securitatea rețelelor 5G;
 Aviz comun pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM pe anul 2022.

4.3. Comisia permanentă comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO
Sunt vicepreşedinte al Comisiei pentru relaţia cu UNESCO şi în perioada
1 iulie – 31 decembrie 2021 am condus două dintre şedinţele comisiei.

Cele mai importante aspecte abordate în cadrul şedinţelor de lucru din aceste 6 luni au fost:
 Calendarul implementării recomandărilor UNESCO privind Peisajul Cultural minier „Roșia
Montană”, în urma acceptării acestuia pe Lista Patrimoniului Mondial și pe Lista Patrimoniului
Mondial aflat în pericol, la cea de a 44-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial;
 Acordarea avizului la propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei
Naționale a României pentru UNESCO;
 Avizarea Propunerii Legislative - Legea pescuitului – L373/2021;
 Avizarea Proiectului de Lege privind declararea zilei de 24 iunie „Ziua Iei”;
 Discuții referitoare la îndeplinirea evoluției dezbaterilor din cadrul UNESCO privind memorialele
asociate conflictelor recente, soluții alternative pentru ca Ansamblul monumental „Calea Eroilor”
Brâncuși de la Târgu Jiu să fie acceptat pe Lista Patrimoniului Mondial.

5. Declaraţii politice,
interpelări şi discursuri
5.1. Ansamblul Rupestru de la Murfatlar trebuie
să fie în patrimoniul UNESCO, 22 septembrie
2021
https://youtu.be/Oo_USTLOhcQ
Am susţinut o declaraţie politică în Senat pentru a atrage atenţia asupra importanţei sitului arheologic
de la Murfatlar, care trebuie pus în valoare.
Bisericile de cretă, descoperite întâmplător în urmă cu 64 de ani, nu au putut fi vizitate niciodată până
acum. Săpăturile s-au desfăşurat până în anul 1962, timp în care au avut loc 5 campanii de cercetare,
au fost restructurate părţi din complex şi au fost luate măsuri pentru izolarea sitului de restul carierei.
În 1991 Ansamblul Rupestru Murfatlar a intrat pe lista indicativă UNESCO, însă până acum au eşuat
toate încercările de consolidare şi protejare a complexului.
Pentru prima dată însă în istoria postdecembristă, acum s-au obţinut fonduri pentru punerea în valoare
a Ansamblului Rupestru Murfatlar. Consiliul Judeţean Constanţa a semnat un contract de proiectare
pentru conservarea, protejarea şi punerea în valoare a sitului, în sumă de 2.300.000 lei, din fonduri
europene. Proiectul de execuție este estimat la 15 milioane de euro, bani care vor fi atribuiţi prin
Programul Regional 2021 – 2027.
Sunt însă şi nereguli la Ansamblul Rupestru Murfatlar. În imediata apropiere există un poligon
dezafectat, folosit acum pentru distrugerea de muniţie, iar în faţa sitului arheologic se încarcă şi
descarcă tehnică militară de mari dimensiuni, cum ar fi tancuri de 80 de tone. Aceste activităţi îi
afectează pe locuitorii din zonă şi duc la degradarea sitului. Din cauza vibraţiilor puternice, unele
galerii se pot prăbuşi.
Am făcut apel la toţi factorii implicaţi să acţionăm împreună pentru salvarea Ansamblului Rupestru
Murfatlar care ar putea deveni cel mai important obiectiv turistic din judeţul Constanţa.

5.2. Semnăturile pentru demiterea primarului
comunei Agigea au fost strânse, 29 septembrie
2021
https://youtu.be/srXN9nvDwIA
Am susţinut o declaraţie politică în Senat după ce USR PLUS Agigea a strâns semnăturile necesare
declanșării referendumului pentru destituirea primarului din Agigea. Acesta nu a mai convocat o
ședință de Consiliu Local din ianuarie, pentru că, după alegerile de anul trecut, în Consiliul Local
Agigea s-a format o majoritate cu care primarul PSD nu este de acord.
Locuitorii din comuna Agigea au acum şansa să-l schimbe pe primarul PSD Maricel Cristian Cârjaliu,
care, de la începutul anului, a blocat, în mod intenţionat şi abuziv, activitatea Consiliului Local.
După mai multe demersuri eșuate de deblocare a activității autorității locale, consilierii locali USR
PLUS s-au consultat cu cetățenii și au hotărât că singurul demers prin care se poate rezolva situația
este inițierea unui referendum prin care să fie demis primarul PSD-ist.
În martie a fost demarată procedura de strângere de semnături şi, după mai bine de 6 luni, s-a strâns
numărul necesar de semnături.
A fost înregistrată cererea prin care se inițiază procedura de organizare a referendumului local pentru
demiterea primarului, iar Instituția Prefectului a primit listele de semnături.
Am făcut apel la toate instituțiile statului să țină cont de voința cetățenilor și să demareze cât mai
urgent această procedură de demitere a primarului de la Agigea care a dovedit că nu respectă cetăţenii
din localitate.

5.3 1.100 de ani de la naşterea regelui Mihai I al
României, 27 octombrie 2021
https://youtu.be/HnMJpiA1eDw

Am marcat 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României printr-o declaraţie
politică pe care am susţin5.3 ut-o în sala de plen a Senatului, care îi poartă numele.
Regele Mihai, ultimul monarh al României, s-a născut pe 25 octombrie 1921 şi este
cel care şi-a pus una dintre cele mai pregnante amprente asupra destinului României,
dar şi asupra monumentelor istorice ale ţării.
Unul dintre decretele de clasare ca monument istoric, semnat de monarh, a fost
pentru conacul şi parcul înconjurător din comuna Floreşti, judeţul Prahova, cunoscut
şi sub denumirea de micul Trianon.
Tot Regele Mihai a fost şi ctitorul mai multor monumente istorice, printre care
Catedrala Mitropolitană din Timişoara şi biserica din Salcia, judeţul Dolj.
La un secol de la naşterea sa, trebuie să ne înclinăm cu cel mai adânc respect în faţa
memoriei Regelui Mihai I al României.

5.4. Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO,
17 noiembrie 2021
Pe 16 noiembrie este Ziua Patrimoniului Mondial din România. Într-o intervenţie în plenul Senatului,
pe care am susţinut-o cu această ocazie, am subliniat importanţa patrimoniului autohton care
reprezintă însăşi identitatea noastră naţională.
România este de 65 de ani membră UNESCO şi, în tot acest timp, mai multe obiective culturale şi
istorice din ţara noastră au intrat în Patrimoniul Mondial. De asemenea, avem situri naturale înscrise
pe lista patrimoniului UNESCO şi numeroase elemente pe lista indicativă. Multe dintre acestea sunt
în Dobrogea, un ţinut încărcat de istorie, cu monumente unice în lume.

Pe malul drept al Dunării dobrogene, sunt mai multe cetăţi care fac parte din linia de apărare romană
LIMES. Dosarul LIMES este, de asemenea, pe lista indicativă UNESCO şi toate aceste fortăreţe
romane ar putea intra în patrimoniul umanităţii dacă vor îndeplini criteriile de acceptare.
Este responsabilitatea noastră să facem tot posibilul pentru protejarea, conservarea şi punerea în
valoare a acestor edificii care ne reprezintă ca naţiune, astfel încât să putem parcurge acest proces
complicat pentru îndeplinirea condiţiilor de înscriere în Patrimoniul Mondial.

5.5 Valoarea fondurilor europene pentru
fermele româneşti de pui afectate de
pandemia de COVID 19 - interpelare adresată
ministrului Agriculturii şi ministrului
interimar al Investiţiilor şi proiectelor
europene, Florin Cîţu, 17 noiembrie 2021

Comisia Europeană a acordat sprijin economic statelor membre în contextul pandemiei de
COVID-19 și a decis să prelungească până la data de 31 decembrie 2021 cadrul temporar de
măsuri de ajutor de stat şi să majoreze plafoanele până la 225.000 euro pe fermă, ţinând cont de
disponibilitatea ajutoarelor de minimis.
Având în vedere această situaţie, am adresat o interpelare în Senat, ministrului Agriculturii,
Adrian Oros şi ministrului interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Florin Cîţu.
Le-am solicitat celor doi răspunsuri la următoarele întrebări:
Trebuiau alocaţi bani anul acesta pentru sectorul avicol afectat de pandemie, conform majorării
plafonului de către Comisia Europeană, în condiţiile în care fermele de bovine au primit fonduri
potrivit acestor majorări?
Când vor începe fermierii să depună cereri de plată către APIA pentru sumele din tranşa a doua?

Care sunt condiţiile pentru accesarea sprijinului financiar de către fermieri?
Care este valoarea fondurilor europene atrase de România anul acesta în domeniul agricol?

5.6. Unde va duce ura transmisă de unii aleşi în
funcţii publice, 8 decembrie 2021
https://youtu.be/aA6IUBFysiY
Instigarea la violență și comportamentul suburban al aleșilor în funcții publice nu trebuie să râmână
nesancționate.
Printr-o declarație politică, pe care am susținut-o în Senat, am adus în atenția colegilor mei situația
primarului PSD, Mariana Gâju, din comuna constănțeană Cumpăna, care a trecut la amenințări și
încurajarea de manifestări violente față de unii cetățeni. Presa constănțeană a relatat cum aceasta
incită un consilier local PSD la violență față de mai mulți cetățeni care aduc la lumină abuzurile și
incompetența primăriței.
Mariana Gâju este o figură marcantă în rândul PSD-iștilor constănțeni, este prim-vicepreședintele
Asociației Comunelor din România, președintele Filialei Județene Constanța a ACoR și președintele
Ligii Femeilor Primari ai comunelor din România.
Am solicitat demisia imediată a acesteia din funcțiile deținute în Asociația Comunelor din România,
asupra căreia va plana inevitabil o umbră dacă Mariana Gâju va rămâne acolo. Totodată sper ca cei
din conducerea națională a PSD sa-i ceară acesteia demisia din funcția de primar.
I-am îndemnat pe colegii de la PSD să condamne ferm comportamentul suburban al primarului
Mariana Gâju, pentru că instigarea la ură și violență conduce la tragedii, atât emoționale, cât și fizice.

5.7. Situaţia viticultorilor din Dobrogea afectaţi
de secetă – interpelare adresată ministrului
Agriculturii, 8 decembrie 2021
Condiţiile climatice din ultimii ani au dus la scăderea considerabilă a suprafeţei cultivate cu viţă de
vie de la aproximativ 25.000 de hectare până la circa 4.000 de hectare.
Guvernul nu şi-a respectat promisiunea de acordare a ajutoarelor pentru acoperirea pierderilor
masive cauzate de seceta pedologică din această regiune, deşi riscul pierderilor pentru bugetul de
stat în cazul calamitării culturilor este mult mai mare decât valoarea despăgubirilor.
Am solicitat ministrului Agriculturii, în numele viticultorilor dobrogeni, acordarea ajutoarelor
financiare cât mai curând posibil, astfel încât aceştia să-și permită să desfășoare lucrări manuale de
primăvară, fără de care campania agricolă ar fi total compromisă.

6. Activitatea la cabinetul
parlamentar
În calitate de senator de Constanța sunt interesat de problemele cu care se confruntă
cetățenii la nivel local și încerc să atrag atenția asupra acestora prin diferite
intervenții în Parlament. De asemenea, am stabilit un program de audiențe (vineri
între orele 9.00-12.00) cu cetățenii la biroul de pe bulevardul Mamaia, nr. 237.
În urma discuțiilor purtate cu locuitorii judeţului Constanţa care îmi aduc la
cunoştinţă problemele de la nivel local, am înaintat adrese și sesizări către
instituțiile competente în vederea rezolvării problemelor semnalate.

Astfel, am sesizat Inspectoratul Județean de Construcții privind ridicarea unor blocuri
în cartierul Palazu Mare care nu sunt conforme cu legislaţia în vigoare, am adresat o
informare către Apele Române privind necesitatea decolmatării zonei derea din
localitatea Cumpăna şi am trimis o interpelare către Ministerul Muncii privind
drepturile persoanelor persecutate politic în 1945. În plus, am sesizat ANRE și ENEL
despre problemele legate de branșarea la energie electrică a cartierului Tomis Plus şi
am trimis o solicitare la MApN referitoare la un teren din Constanța nefolosit, pentru a
fi dat în utilitate publică. Tot către Apele Române Dobrogea-Litoral am trimis o
reclamaţie cu privirea la zona derea din localitatea Techirghiol care trebuia decolmatată
şi am adresat o interpelare directorului executiv al Direcţiei de fonduri europene din
cadrul Primăriei Constanţa, Ani Merlă, privind proiectele implementate sau în curs de
implementare prin PNDL.

Vocea tinerilor este importantă pentru mine, de aceea am continuat să desfășor, în
cadrul cabinetului parlamentar, stagii de practică pentru studenți, cu scopul de a se
familiariza cu activitatea unui senator atât în Parlament, cât și pe plan local. Cu ajutorul
consilierilor, am coordonat trei stagii de practică: unul pentru studenţi de la
Universitatea București – comunicare, încheiat cu o vizită la Parlament, unul cu
studenţi de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca – departamentul de științe
politice şi un al treilea tot cu studenţi ai Universităţii Bucureşti.

7. Vizite pe teren în
circumscripție
Ca senator, îmi împart timpul de lucru între activitatea din Parlament şi cea din
Constanţa, circumscripţia în care am fost ales. Încerc să rezolv problemele pe care le
reclamă cetăţenii din judeţ şi să sesizez autorităţile competente atunci când este
cazul pentru a remedia situaţia. Printre problemele semnalate de constănţeni se
numără:
Depozitarea unor cantități însemnate de moloz în zona „La Derea” din Cumpăna,
situație pe care am adus-o la cunoștința Gărzii de Mediu Constanța. Deșeurile au
fost ridicate și cei care le-au aruncat pe domeniul public au fost sancționați.
Haosul urbanistic din cartierul Tomis Plus – ridicarea unui bloc fără respectarea
normelor de distanţare faţă de imobilele din vecinătate. Am sesizat Inspectoratul de
Stat în Construcţii care a informat Instituția Prefectului pentru a solicita instanței de
contencios administrativ anularea autorizației de construcție pentru această clădire.
Blocarea cursurilor de apă Valea Agigea şi Valea Lazu cu deşeuri provenite din
construcţii aruncate de localnici şi de agenţii economici. Am înaintat o solicitare
către ABADL pentru igienizarea zonei şi decolmatarea cursurilor de apă.
Obiectivele arheologice sunt, de asemenea, pe lista mea de priorităţi. Am mers la
Ansamblul Rupestru de la Murfatlar să văd care este situaţia acestuia, în contextul
în care a fost semnat contractul de proiectare pentru conservarea, protejarea și
punerea în valoare a sitului, dar şi la Cetatea bizantină Vicina și la cetatea
Sarmisegetusa.

7.1. Cetatea Sarmisegetusa
Am mers la cetatea Sarmisegetusa unde am găsit un grup de studenţi de la
Facultatea de Arheologie din Cluj care lucrau pentru decopertarea unui drum pavat
care datează din antichitate şi care se află în vecinătatea cetăţii. Drumul ajungea
până în zona sacră, iar, înainte de aria cu edificii de cult, se despărţea în două. O
ramură mergea până la templul mare de andezit, iar o alta în apropierea templului
mare circular, unde se termina într-o piaţetă pavată. Drumul, cu o lăţime de 4 metri,
era mărginit, în ambele părţi,de câte o bordură din blocuri de calcar. Foarte
probabil, pe aici se cobora de la cetate către temple în timpul evenimentelor
religioase majore. Cei 20 de studenţi aflaţi în practică au făcut săpături pentru a
pune în valoare acest drum. Aşa cum arată acum, cetatea Sarmisegetusa Regia,
monument UNESCO pus în valoare cu respectarea tuturor principiilor necesare
pentru un astfel de sit, reprezintă un exemplu pentru ceea ce ar trebui să se
întâmple cu toate celelalte monumente de pe lista indicativă UNESCO şi, mai ales,
cu cetăţile din linia de apărare romană Limes.

7.2. Ansamblul Rupestru de la Murfatlar
Am fost la Ansamblul Rupestru de la Murfatlar şi am constatat că, în urma
vizitelor pe care le-am făcut cu vicepreședintele CJC, Petre Enciu, în
primăvară, lucrurile au început să se miște. Demararea proiectului de
conservare, protejare și punere în valoare a obiectivului este un lucru
extraordinar. Mai departe, îmi doresc ca Bisericuțele de Cretă de la Murfatlar
să intre de pe lista indicativă UNESCO, în Patrimoniul Mondial. Ansamblul
Rupestru are însă un caracter de foarte mare fragilitate şi este important ca
toți factorii abilitați să ia măsuri pentru limitarea degradării acestui sit.

7.3. Vizită la Cetatea bizantină Vicina
Cetatea bizantină Vicina, din judeţul Constanţa, descoperită în anul 1898 de
arheologul Pamfil Polonic, este în pericol să dispară în următorii ani dacă nu este
conservată. Fortăreața este situată la Ostrov, pe insula Păcuiul lui Soare, iar accesul se
face doar cu barca. Am fost la faţa locului şi am constatat că, din păcate, cetatea a fost
acoperită de apele Dunării, în proporţie de 90%. Acest sit important al patrimoniului
cultural românesc trebuie protejat şi pus în valoare şi, pentru că o deviere a cursului
Dunării nu este posibilă, măcar pentru ce a mai rămas din fortăreață trebuie realizate
lucrări de conservare şi de amenajare în scop turistic. Voi acorda sprijinul necesar
Institutului de Arheologie Vasile Pârvan și Consiliului Județean Constanța să poată
realiza un proiect pentru conservarea fortăreței şi, eventual, pentru exploatarea
turistică a insulei Păcuiul lui Soare, un loc minunat din Dobrogea.

7.4. Vizită la Cetatea Arrubium
Am mers la Cetatea Arrubium pentru a vedea, la fața locului, care sunt problemele și
de ce acest sit arheologic nu este pus în valoare, cu atât mai mult, cu cât el se află pe
lista indicativă UNESCO în cadrul proiectului Limes, frontierele Imperiului Roman.
Dacă privim din punct de vedere turistic, accesul spre Cetatea Arrubium este foarte
dificil. Trebuie să mergi ori pe Dunăre, ori prin curtea privată a unei firme pentru a
putea observa câteva rămășițe vizibile ale zidurilor cetății. Dacă privim din punctul de
vedere al prezervării sitului arheologic, este aproape dezastru. Acolo sunt multe
buruieni, accesul este neîngrădit și sunt depozitate gunoaie. Dacă cineva dorește să
vadă cetatea Arrubium de la Măcin este dificil să ajungă, iar dacă ajunge acolo, nu are
ce să vadă. Cetatea Arrubium se află pe lista indicativă UNESCO, însă, deoarece nu
au fost făcute săpături acolo și nu a fost pusă în valoare este posibil să nu intre în
Patrimoniul Mondial.
Locul în care se află situl arheologic trebuie să fie îngrădit și să fie realizate cercetări.
Situl arheologic trebuie să fie pus în valoare și să devină o atracție turistică.
Monumentele acestea, fiind pe lista indicativă UNESCO, trebuie să fie prioritare din
punctul meu de vedere. Vom trage semnale de alarmă și vom face lobby la minister,
care, la rândul său, trebuie să ia măsuri și, prin intermediul muzeelor teritoriale sau
județene să demareze aceste lucrări pentru toate cetățile din dosarul Limes, pentru că
este foarte important să obținem ”ștampila” UNESCO pe fiecare sit de genul acesta.
Orice ștampilă UNESCO pusă pe un obiectiv atrage în mod automat și vizitatori. În
felul acesta, pe partea turistică se dezvoltă și comunitățile locale, dar poate fi văzută și
frumusețea unor astfel de locuri.

7.5. Vizită la Cumpăna
Am fost la Cumpăna unde am constatat o situație dezastruoasă - deșeuri aruncate în
zona derea şi lucrări neterminate pentru consolidarea malului surpat al Canalului
Dunăre-Marea Neagră
Împreună cu consilierii locali USR PLUS Cumpăna, Marius Ioniță și Claudiu
Bordei am fost în zonele unde se aruncă gunoi ilegal și am constatat că dereaua
Cumpăna era plină de vegetație și gunoaie. De asemenea, am mers în zona în care sa surpat malul canalului Dunăre Marea Neagră. În urmă cu 2 ani locuitorii au fost
relocaţi pentru că malul canalului s-a prăbuşit după ce, de-a lungul timpului, pe acel
loc s-au depozitat cantități imense de piatră, utilizată la lucrările din comună.
Ulterior, în timpul unor lucrări publice, s-a defrișat porțiunea de copaci din zonă.

8. Activitatea reflectată în
presă
8.1. Apariţii Tv
https://fb.watch/asfkfbwWZx/ - 17 august, Litoral TV, „Ediţie Specială”

https://fb.watch/8KE4pNDQ9K/ - 15 octombrie, Antena 3 Constanţa, „Administraţie
şi politică”
https://fb.watch/8W5LQWSjL5/ - 21 octombrie, Litoral TV, „Ediţie Specială”
https://fb.watch/8Z6YCn5jU-/ - 28 octombrie, Dotto TV, „Echidistant”
https://www.facebook.com/StiriConstantaTulcea/videos/1827439194311485 3 noiembrie, Antena 3
https://www.facebook.com/Antena3Constanta/videos/585881286046555/ 3 decembrie, Antena 3
https://fb.watch/asew5of3Be/ - 9 decembrie, Litoral TV

8.2. Articole în presă
https://m.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/senatorul-usr-de-constanta-remus-negoi-si-aprezentat-raportul-de-activitate-dupa-primele-sase-luni-in-parlamentul-romaniei753246.html - 23 iulie, Ziua de Constanţa
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-usr-plus-de-constantaremus-negoi-militeaza-pentru-reciclarea-deseurilor-433586 - 23 iulie, Cuget Liber
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoi-trenurilevor-circula-mai-repede-pe-ruta-constanta-mangalia-433751 - 25 iulie, Cuget Liber
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/constanteanul-suparat/constanteanul-suparatremus-negoi-senator-usr-chitac-reinvie-mofturile-administratiei-fagadau755415.html - 14 august, Ziua de Constanţa
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoi-nu-seodihneste-in-concediu-nu-exista-vacanta-parlamentara-435286 - 21 august, Cuget
Liber
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoiraport-catre-cei-care-l-au-trimis-in-parlamentul-romaniei-438459 - 1
septembrie, Cuget Liber
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoireactie-ironica-dupa-ce-a-fost-adoptat-proiectul-hollywood-walk-of-fame436112 - 2 septembrie, Cuget Liber
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoiciolacu-a-pus-psd-la-remorca-premierului-florin-citu-436467 - 6 septembrie,
Cuget Liber

https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoi-vrea-saopreasca-haosul-urbanistic-din-cartierul-tomis-plus-436554 - 7 septembrie, Cuget Liber
https://www.ordinea.ro/senatorul-remus-negoi-24-iunie-va-fi-oficial-ziua-nationala-a-iei/ 16 septembrie, Ziua de Constanţa
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/remus-negoi-usr-plus-imi-doresc-ca-bisericutele-decreta-de-la-murfatlar-sa-intre-de-pe-lista-indicativa-unesco-in-patrimoniul-mondial758748.html - 21 septembrie, Ziua de Constanţa
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoi-se-implica-incazul-bisericutelor-de-creta-de-la-murfatlar-437579 - 21 septembrie, Cuget Liber

https://www.ordinea.ro/40-de-posturi-din-ministerul-turismului-redistribuite-altor-structurinegoi-usr-plus-am-mai-eliminat-inca-o-sinecura-a-psd/ - 21 septembrie, Ordinea
https://www.ct100.ro/vocea-constanteanului-locuiesc-in-tomis-plus-si-nu-beneficiez-dedreptul-de-a-avea-un-contract-pe-piata-libera-a-energiei-electrice/ - 22 septembrie,
Constanta100%
https://www.ordinea.ro/video-remus-negoi-ia-romaneasca-la-un-pas-de-a-intra-pelista-patrimoniului-mondial-imaterial/ - 24 septembrie, Ordinea
https://www.ordinea.ro/senatorul-remus-negoi-24-iunie-va-fi-oficial-ziua-nationala-aiei/ - 27 septembrie, Ordinea
https://ziare.com/constanta/stiri-actualitate/senatorul-remus-negoi-locuitorii-dinagigea-au-acum-sansa-sa-si-schimbe-primarul-care-si-a-batut-joc-de-ei-8573098 29 septembrie, Ziare.com
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/remus-negoi-senator-usr-de-constantaluam-mult-mai-multe-scenarii-in-calcul-sa-iesim-din-criza-asta-760080.html 5 octombrie, Ziua de Constanţa

https://www.ordinea.ro/remus-negoi-terenurile-de-sport-din-incinta-scolilor-vor-fideschise-si-in-afara-orelor-de-program/ - 5 octombrie, Ordinea
https://www.ordinea.ro/senatorul-remus-negoi-usr-nu-va-vota-pndl-3-cat-timpalocarea-banilor-se-face-pe-baza-unui-mecanism-politic-clientelar/ - 8 octombrie,
Ordinea
https://tomisnews.ro/negoi-usr-constanta-a-luat-foc-pe-carjaliu-de-la-agigea-daca-l-asda-in-judecata-as-castiga-fluierand/ - 10 octombrie, Tomis News
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoipersoanele-cu-dizabilitati-vor-avea-acces-mai-usor-pe-plaja-440040 - 18 octombrie,
Cuget Liber
https://www.dezvaluiri.ro/remus-negoi-legea-pe-care-am-initiat-o-pentru-facilitareaaccesului-persoanelor-cu-dizabilitati-pe-plaja-a-fost-adoptata-in-unanimitate-in-senat/
- 18 octombrie, Dezvăluiri.ro
https://www.replicaonline.ro/legea-pentru-facilitarea-accesului-pe-plaja-apersoanelor-cu-dizabilitati-a-fost-adoptata-493770/ - 19 octombrie, Replica
https://tomisnews.ro/parlamentari-pnl-minoritati-si-usr-printre-care-sisenatorul-constantean-negoi-ii-scriu-lui-citu-in-27-de-orase-termoficarea-estein-colaps/ - 28 octombrie, Tomis News
https://epochtimes-romania.com/news/guvernul-somat-de-parlamentari-usrsa-solutioneze-criza-energiei-termice-cu-care-se-confrunta-zeci-de-orase-dintara--320336?fbclid=IwAR10_ZX45nJo93OiqlM14seWj41ZCP5Bgx4zgOe25SUumyYaO8
XRxMtiUtA – 28 octombrie, The Epoch Times

https://www.ordinea.ro/senatorul-de-constanta-remus-negoi-scrisoare-catre-guvernsustineti-orasele-care-depind-de-sistemele-de-incalzire-centralizata/ -29 octombrie,
Ordinea
https://m.cugetliber.ro/mobile/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoi-seimplica-in-restaurarea-cetatii-bizantine-vicina-441124 - 31 octombrie, Cuget Liber
https://everydaynews.ro/regional/proiect-de-lege-senatorul-usr-remus-negoi/2 noiembrie, Everyday News
https://www.ordinea.ro/primariile-ar-putea-lua-imprumuturi-mult-mai-usor-dintrezorerie-senatorul-remus-negoi-vine-cu-explicatii/ - 2 noiembrie, Ordinea
https://www.ziarelive.ro/stiri/proiect-de-lege-senatorul-usr-remus-negoi-constantaare-nevoie-acum-de-resurse-pentru-a-asigura-termoficarea-pana-la-primavara.html 2 noiembrie, Ziare Live
https://focuspress.ro/senatorul-negoi-vrea-ca-primariile-sa-se-poataimprumuta-de-la-trezorerie-pentru-asigurarea-termoficarii-in-aceasta-iarna/
- 3 noiembrie, Focus Press
https://scanteiaonline.ro/actualitate/senatorul-remus-negoi-vrea-caprimariile-sa-se-poata-imprumuta-de-la-trezorerie-pentru-asigurareatermoficarii-in-aceasta-iarna/ - 3 noiembrie, Scânteia online
https://citypressconstanta.ro/senatorul-remus-negoi-vrea-ca-primariile-sa-sepoata-imprumuta-de-la-trezorerie-pentru-asigurarea-termoficarii-in-aceastaiarna/ - 3 noiembrie, City Press Constanţa
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/proiect-de-lege-senatorul-usrremus-negoi-constanta-are-nevoie-acum-de-resurse-pentru-a-asiguratermoficarea-pana-la-primavara-762533.html - 3 noiembrie, Ziua de Constanţa

https://www.dezvaluiri.ro/senator-remus-negoi-de-ziua-patrimoniului-mondialtrebuie-sa-constientizam-valoarea-monumentelor-culturale-si-istorice-din-taranoastra/ - 16 noiembrie, Dezvăluiri.ro
https://agrointel.ro/205894/remus-negoi-senator-usr-cere-guvernului-explicatiiprivind-sprijinirea-fermelor-de-pasari-afectate-de-pandemie/ - 20 noiembrie,
Agrointeligenţa.ro
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-remus-negoi-la-multi-ani-tuturorromanilor-oriunde-v-ati-afla-443645 - 1 decembrie, Cuget Liber
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-senatorul-remus-negoidemersuri-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-din-vara-vom-face-sezlonguri-specialepentru-ele-443906 - 5 decembrie, Cuget Liber

https://www.ordinea.ro/video-senatorul-remus-negoi-cere-demisia-primaruluicomunei-cumpana-dupa-atitudinea-de-interlop/ - 9 decembrie, Ordinea
https://www.cugetliber.ro/stiri-politica-administratie-legea-audiovizualului-inatentia-senatorului-remus-negoi-444942 - 16 decembrie, Cuget Liber
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/initiativa-legislativa-senatorul-usrremus-negoi-vrea-sa-modifice-legea-audiovizualului-767335.html 17 decembrie, Ziua de Constanţa
https://playtech.ro/stiri/schimbare-majora-la-tv-ce-pot-vedea-romanii-incoltul-ecranului-in-curand-442721 - 19 decembrie, Playtech Impact

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/senatorul-remus-negoi-a-cerut-ministruluiagriculturii-acordarea-ajutoarelor-financiare-pentru-viticultorii-din-dobrogeaafectati-de-seceta-767836.html - 22 decembrie, Ziua de Constanţa
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/propunere-usr-constanta-construireaautostrazii-a4-sud-mangalia-respinsa-in-parlament-768157.html - 25 decembrie, Ziua
de Constanţa
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/naveta-elevilor-in-atentia-senatorului-usrremus-negoi-ce-i-a-solicitat-parlamentarul-ministrului-educatiei-769687.html - 10
ianuarie, Ziua de Constanţa

9. Cuvânt de încheiere
Deşi am trecut în opoziţie, voi susţine în continuare, alături
de colegii mei din USR PLUS, reformele pe care ni le-am
propus. Ne vom opune abuzurilor alianţei PNL-PSD, vom
urmări felul cum sunt puse în practică proiectele începute de
miniştrii USR şi ne vom asigura că nu vor fi oprite reformele
din PNRR, cel mai ambiţios program de reforme asumat de
România în ultimele decenii. Eu şi ceilalţi parlamentari USR
PLUS ne vom asigura că rămân pe agenda publică reforme
precum: depolitizarea, transparentizarea, eficienţa cheltuirii
banilor publici, eliminarea pensiilor speciale, reformarea
justiţiei.

Remus Negoi

