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1. Cuvânt înainte

 Sunt Remus Negoi, senator USR, membru al Comisiei pentru cultură şi media,

al Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi al Comisiei de sănătate

şi sunt vicepreşedinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi

Senatului pentru relaţia cu UNESCO.

 Mă aflu la jumătatea mandatului de parlamentar şi, până acum, am făcut tot

posibilul pentru a-mi duce la îndeplinire angajamentle luate în faţa alegătorilor.

Am fost iniţiator sau cosemnatar la peste 140 de initiative legislative, iar 25 dintre

ele au devenit legi. Am susţinut zeci de declaraţii politice în plenul Senatului şi am

adresat interpelări în legătură cu diverse situaţii sau probleme pe care le-am

constatat sau care mi-au fost aduse la cunoştinţă de cetăţeni. De asemenea, am

avut intervenţii în şedinţele de plen ale Senatului cu privire la legile aflate în

dezbatere.

 Consider că politica se face în dialog direct cu cetățenii și alături de cetățeni şi,

de aceea, încerc permanent să aduc mesajul lor pe scena politică. Sunt mereu în

legătură cu cetăţenii din judeţul Constanţa, circumscripţia în care am fost ales, şi

mă implic în rezolvarea problemelor acestora.

 Mă preocupă în mod special tot ceea ce ţine de cultură, iar Constanţa este un

judeţ în care monumentele şi obiectivele culturale sunt la tot pasul. În timpul

mandatului meu de senator mi-am propus să mă implic cât pot de mult în punerea

în valoare şi conservarea acestor simboluri naţionale.

 Mai am 2 ani de mandat şi voi face în continuare tot ce pot pentru a schimba

România în bine. Suntem de prea mult timp la mâna unor partide corupte şi a unor

politicieni iresponsabili şi trebuie să facem o schimbare.



6.07.2022 Vizită pe plaja Corbu, construcţie Sat 
Pescăresc

12.07.2022 Protest Prefectură împotriva blocării 
referendumului de la Agigea

15.07.2022 Sesizare către Prefectură pentru 
desfăşurarea şedinţelor CLM Constanţa în 
format fizic

02.08.2022 Vizită la Cetatea Histria



12.08.2022 Vizită în cartierul Palazu Mare

29.08.2022 Solicitare de clasare a clădirii Bar Orient

29.08.2022 Dezbatere cu farmaciştii la Parlament

1.09.2022 Debut sesiune parlamentară



21.09.2022 Deschiderea Conferinţei Plenipotenţiarilor

04.10.2022 Depunere iniţiativă de modificare a legii 
audiovizualului

5.10.2022 Întâlnire cu directorul general UNESCO pentru 
ştiinţe sociale şi umaniste, Gabriela Ramos

6.10.2022 Sesizare cu privire la exploatarea ilegală a lacului 
Siutghiol



8.10.2022 Conferinţa Farmaciilor Comunitare, 
Braşov

12.10.2022 Depunere iniţiativă legislativă privind 
modificarea legii publicităţii stradale

26.10.2022 Depunere iniţiativă legislativă privind
transparenţa decizională în administraţia
publică

9.11.2022 Dezbatere organizată la grupul USR din 
Senat - criza prețurilor la energie și
prosumatorii



18.11.2022 Dezbatere „Patrimoniul Constanţei, 
încotro?”

21–23.11.2022 Vizită la Parlamentul European

30.11.2022 Depunere iniţiativă legislativă privind 
regimul contravenţiilor

19.12.2022 Discursul preşedintei Parlamentului
European în plenul reunit al
Parlamentului României



Inițiativă pentru reducerea duratei publicității din timpul
emisiunilor TV pentru copii

Am depus, împreună cu colega mea, Anca Dragu, o inițiativă de
modificare a Legii audiovizualului în sensul limitării timpul destinat
reclamelor tv din cadrul emisiunilor pentru copii.

Copiii petrec şi aşa mult timp în fața televizorului, în detrimentul altor
activităţi, precum studiul, odihna sau sportul, lucru care favorizează
sedentarismul. Chiar dacă televiziunile care dau reclame în exces sunt
amendate, răul este deja produs. Un copil care urmăreşte un desen
animat sau un film va petrece mai mult timp în faţa televizorului din cauza
reclamelor şi atunci este foarte important să limităm durata acestora.

Proiectul pe care l-am depus prevede ca durata publicității televizate din
timpul emisiunilor pentru copii să fie de maximum 12 minute într-o oră.

În ultimele 6 luni am iniţiat 5 proiecte de lege şi am susţinut alte 
iniţiative ale USR

3. Activitatea în parlament

https://www.facebook.com/AncaDraguRo?__tn__=-%5dK


Inițiativă legislativă pentru modificarea și completarea

Legii publicității stradale

Proiectul pe care l-am depus împreună cu colegul meu, senatorul USR
Sebastian Cernic, completează mijloacele publicitare, definite în legea
185/2013, supuse identificării și notificării proprietarilor acestora, a căror
amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări. Au fost multe situații
nefirești, prin care cei care amplasează mijloace publicitare în spațiul public
se eschivau de la multe obligații ce le reveneau, față de autoritățile locale,
invocând faptul că acele mijloace publicitare nu erau panouri publicitare.
Astfel, autoritățile locale întâmpinau multe probleme.

În fapt, se înlocuiește termenul general “panouri” cu toate mijloacele
publicitare definite chiar de legea 185/2013.



Inițiativă de modificare a legii privind transparența
decizională în administrația publică.

În prezent există obligativitatea organizării de dezbateri publice pentru

actele normative importante din administrațiile publice locale, doar dacă

această consultare este solicitată, în scris, de o asociație legal constituită

sau de către o altă autoritate publică.

Proiectul pe care l-am depus împreună cu colegii mei, Silvia Dinică şi Andrei

Postică, lprevede că autoritatea publică este obligată să decidă organizarea

unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ dacă

acest lucru a fost cerut în scris de către minimum 3 cetățeni cu drept de

vot, pe lângă ceea ce prevede acum legea - o asociație legal constituită sau

o altă autoritate publică.



În prezent, legea prevede ca procesele verbale de constatare a
contravențiilor să cuprindă o serie de informații relevante, însă omite
informațiile referitoare la modalitățile de plată a amenzilor
contravenţionale, inclusiv cele online.

Pentru ca cetățenii să poată beneficia de stingerea benevolă a
raportului juridic contravențional, este necesară o detaliere a
modalităților prin care plata amenzii poate fi efectuată, precum și
implementarea unor modalități moderne și rapide.

Concret, propunerea legislativă, pe care am depus-o împreună cu
colegii mei, Mihai Botez şi Cristi Berea, prevede adăugarea în cadrul
proceselor verbale a informaţiilor cu privire la modalităţile de achitare
a amenzilor.

Iniţiativă legislativă de modificare a OG2/2001 privind

regimul contravenţiilor.



Legea USR care crește de 7 ori suma alocată sportului
pentru copii și juniori

Primăriile vor fi obligate să investească 30% din banii publici alocați

sportului către susținerea programelor și secțiilor sportive de copii și

juniori.

Decizia ajută la consolidarea bazei de selecție pentru sportul de înaltă

performanță, dar și la încurajarea sportului amator.

Investiţiile în sportul pentru junior sunt neceare în context în care, în

România, rata celor care nu practică nicio formă de mişcare în segmentul

de vârstă 5-14 ani este de 47%.



Proiect de lege prin care torţionarii comunişti să nu mai
beneficieze de pensie specială

Iniţiativa USR îi vizează pe cei care au condamnare definitivă în justiţie
pentru că au săvârşit crime împotriva umanităţii, ca lucrători ai
securităţii.

USR susține principiul că în România nu trebuie să existe două categorii
de oamenii: privilegiații și cei care muncesc cinstit. Pensia specială este
de opt ori este mai mare decât pensia contributivă.



Legea privind acordarea voucherelor pentru control oftalmologic
şi achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi.

Inițiativa reglementează cadrul de acordare, în beneficiul elevilor în stare

de vulnerabilitate materială din învăţământul primar, a bonurilor de

valoare pentru control oftalmologic şi achiziţionarea ochelarilor de

vedere.

Am depus un amendament împreună cu colegii mei Cristian Ghica, Radu

Tudor Ciornei, Rareş Tudor Pop, Diana Stoica, Beniamin Todosiu și Adrian

Wiener pentru a reduce plaja de beneficiari ai măsurii legislative doar la

acele categorii sociale în stare de vulnerabilitate.

Practic, am introdus criterii clare de acordare a acestor vouchere, numai

pentru persoanele aflate în stare de vulnerabilitate. Legea a fost

adoptată cu unanimitate de voturi în Comisia de sănătate.



Inițiativă legislativă pentru modificarea Legii 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății.

Proiectul, pe care l-am depus împreună cu deputatul Radu Miruţă,

prevede că deciziile CNAS și ale Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate

trebuie să fie luate împreună cu reprezentanți ai Asociațiilor de Pacienți și

ai Colegiilor Medicilor, Medicilor Stomatologi și Farmaciștilor.

Prezența reprezentanților Asociațiilor de Pacienți, a medicilor, medicilor

stomatologi și farmaciștilor în structura consiliilor de administrație ale

caselor de asigurări ar duce la decizii mai bune pe parcursul derulării

contractelor cadru. Asta ar permite optimizarea acestora, în interesul

ambelor părți.

Iniţiativa legislativă conţine 2 prevederi importante:

• deciziile care pot fi luate în aceste consilii de administrație trebuie să

fie luate şi cu implicarea pacienților şi colegiilor medicilor şi

farmaciştilor, să respecte proporția de 50% + 1 din numărul

membrilor prezenți;

• pentru a evita situațiile de incompatibilitate, aceleaşi persoane nu pot

fi, în acelaşi timp, membri aleși în Consiliul de administrație al CNAS

sau al oricărei CJAS, şi membri în Comisia centrală de arbitraj.



Sunt membru în trei comisii din Senat şi sunt vicepreşedintele
Comisiei reunite pentru relaţia cu UNESCO. În perioada iulie-
decembrie 2022 am participat săptămânal la lucrările din
aceste comisii.

4.1. Comisia pentru cultură şi media

Cele mai importante proiecte dezbătute în cadrul comisiei sunt:

➢ Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, de susținere a bibliotecilor prin

reglementarea facilității de direcționare a 3,5% din impozitul pe

venit către bibliotecile de drept public cu personalitate juridică de

către contribuabilii persoane fizice;

➢ Propunere legislativă privind instituirea Zilei „Mihai Eminescu” în

data de 15 iunie – vot pentru raportul de respingere pentru că

există deja Ziua Culturii Române în ziua nașterii poetului nostru

național;



➢ Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii

nr.504/2002 a audiovizualului, precum și a legii nr.334/2006 privind

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;

➢ Discuţii pe tema amendamentelor la bugetul de stat;



Principalele dezbateri din comisie au fost cu privire la: 

➢ Propunerea legislativă a USR pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

➢ Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea
în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022;

➢ Proiectul pentru modificarea și completarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului
Național de Securitate Cibernetică;



➢ Proiectul de lege privind înființarea, administrarea și dezvoltarea
infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de
autoritățile și instituțiile publice;

➢ Iniţiativa privind acordarea voucherelor pentru control oftalmologic
și achiziționare ochelari de vedere pentru elevi;

➢ Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului
nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră
electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu
privire la neplata tarifelor rutiere;

➢ Iniţiativă a USR pentru modificarea și completarea unor acte
normative pentru întărirea capacității de furnizare de servicii
electronice către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în
străinătate;

➢ Proiectul privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și
instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă
împotriva Ucrainei;

➢ Propunerea legislativă privind accesul la propriul dosar și
deconspirarea Securității - proiect USR;



➢ Iniţiativa legislativă a USR privind deconspirarea urmașilor
lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice;

➢ Propunerea legislativă privind instituirea sistemului ”Alertă Copil”;

➢ Proiectul privind accesul titularilor permisului de conducere la

istoricul sancțiunilor privind regimul circulației pe drumurile publice;

➢ Analiza proiectului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

➢ Dezbaterea amendamentelor la bugetul de stat pe 2023



În ultimele luni am dezbătut mai multe proiecte de lege din acest
domeniu:

➢ Proiectul de lege privind implementarea Planului național de
măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate

din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;

➢ Propunerea legislativă privind diminuarea risipei alimentare;

➢ Proiectul de lege privind privind asigurarea continuității asistenței
medicale primare prin centrele de permanență;

➢ Proiectul de lege USR privind organizarea și finanțarea
rezidențiatului;

➢ Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii
sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice;



➢ Iniţiativa USR privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate;

➢ Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical
participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19;

➢ Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea
Colegiului Psihologilor din România ;

➢ Dezbaterea amendamentelor la bugetul de stat pe 2023



Sunt vicepreşedinte al Comisiei permanente comune a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO.

Cele mai importante aspecte abordate în cadrul şedinţelor de lucru din
ultimele 6 luni au fost:

➢ Pregătirea Conferinței Plenipotențiarilor

➢ Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru declararea zilei
de 30 noiembrie ca Ziua națională a Tezaurului Uman Viu

➢ Calendarul acțiunilor dedicate împlinirii a 50 de ani de la adoptarea
Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și
natural



5. Declaraţii politice
5.1. Declaraţie politică referitoare la ministrul sănătății,
Alexandru Rafila

https://youtu.be/v7vwoyUfQKQ

 A trecut un an de la numirea în funcţie a lui Alexandru Rafila şi în tot acest timp

nu a făcut nimic altceva decât să se plângă că nu se poate. Sunt 1,7 miliarde de

euro pentru 25 de spitale prin PNRR şi Rafila trebuie doar să aleagă din cele 49 de

proiecte existente, însă nici măcar atât nu poate face. Chiar şi Marcel Ciolacu a

recunoscut că nu pot absorbi toţi banii din PNRR pentru spitale.

 Ce ştiu cel mai bine Ciolacu şi Rafila este să facă numiri politice pe pile de

partid. ANDIS, agenţia care trebuie să aducă specialişti care trebuie să se ocupe de

investiţiile din cele 25 de spitale, a fost sufocată cu oameni de partid incompetenţi.

 Avem cel mai slab trimestru pe PNRR: 15 jaloane din cele 24 erau întârziate la

expirarea termenului şi doar 9 jaloane au fost finalizate la termen.

 Pentru prima dată avem 180 de milioane de euro pentru renovarea şi

tehnologizarea a 3.000 de cabinete ale medicilor de familie. Ce a făcut ministrul

Rafila în acest sens? A deschis apelul şi a delegat un singur consilier care să se

ocupe de proiectele trimise, iar acesta a plecat în concediu. Cu alte cuvinte,

ministrul a stins lumina şi a închis uşa şi apoi a început să se plângă de faptul că

medicii de familie nu trimit proiecte. În stilul propriu, Rafila dă vina pe alţii pentru

incompetenţa lui.

 Cel mai bine pentru toată lumea este ca ministrul Alexandru Rafila să îşi dea

demisia.

https://youtu.be/v7vwoyUfQKQ


5.2. De ce se dorește dispariţia Universității Maritime din
Constanța?

 Se pregătește absorbția UMC de către Universitatea Politehnică București.

Conform declarațiilor neoficiale ale rectorilor celor două Universități, către

presă, va rezulta o Universitate Tehnică Națională.

 UMC este brand de zonă, astfel că, prin desființarea UMC, se pierde

identitatea învățământului de marină civilă. Există argumente logistice

împotriva acestei fuziuni: o universitate de marină trebuie să fie conectată la

lumea maritimă, la autoritățile și instituțiile de profil naționale și

internaționale, la companiile de shipping și crewing, UMC derulează proiecte

specifice şi are bază materială specifică. În plus, Ministerul Transporturilor,

prin ANR, aprobă curricula de studii la specialitățile maritime, CERONAV

organizează cursuri prin UMC, certificatele obținute în acest sistem sunt

recunoscute internațional. La examenul de brevetare sunt primiți doar

absolvenții UMC și ANMCB. Absolvenții altor facultăți tehnice nu se pot

înscrie la examenul de brevetare ca ofițer maritim.

 La toate acestea se adaugă o serie de argumente logice: o astfel de

reorganizare ar trebui să se bazeze pe un proiect care să aibă în spate analiză

SWOT, studii de impact, organigrame, etc, Totul se vrea făcut pe ”repede

înainte”, angajații UMC fiind chemați, prin referendum, să voteze desființarea

UMC, fără a exista un proiect al viitoarei construcții academice.

 De ce atâta grabă? Răspunsurile par foarte la îndemână: Mihnea Costoiu

nu mai are dreptul la un nou mandat ca rector al UPB, astfel că înființarea

unei noi Universități i-ar da posibilitatea de a obține alte mandate, iar Cornel

Panait, președintele Senatului UMC, nu ar mai fi avut voie să dețină funcții de

conducere după vârsta de 65 de ani, conform legii, dar totuși a semnat

(delegat fiind din partea actualului rector) documente.



5.3 De ce vă bateți joc de cei care au fost persecutați politic și
etnic?

 Perioada celui de-al doilea război mondial a fost una cumplită! Pe lângă

ororile directe produse de război, s-au întâmplat și multe altele. Printre

acestea - strămutarea sau detașarea forțată a unor români.

 În decembrie 2021, același guvern PSD – PNL – UDMR, spunea că

Indemnizația introdusă în OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate de către regimurile din 1940-1945 de Legea

154/2021 este menită să fie acordată inclusiv urmașilor celor strămutați.

Această indemnizație trebuia să fie acordată din 1 ianuarie 2022, însă

Guvernul a amânat intrarea în vigoare a acesteia pentru 1 ianuarie 2023.

Atâta s-a putut atunci. Dar bătaia de joc continuă! Intenția aceluiași guvern

este de a amâna, din nou, plățile. Pentru 1 ianuarie 2024. Cinismul de care dă

dovadă acest guvern este inimaginabil. Se gândesc, probabil, că beneficiarii

se vor împuțina din ce în ce mai mult, așa încât să plătească cât mai puțin.

 Este una dintre multele ticăloșii ale guvernului PSD-PNL, anume această

amânare a acordării acestor compensații bănești.

 În situația aceasta sunt zeci de mii de persoane, inclusiv din județul

Constanța. Cu ce sunt vinovațe aceste persoane că guvernul Nicu și Marcel nu

vrea să aplice legea? Au suferit suficient de mult ca să mai fie persecutați și

acum de PSD – PNL!

 Le solicit imperativ parlamentarilor PSD, PNL și UDMR să nu gireze

această bătaie de joc la adresa unor români care au avut de suferit. E

suficient cât își bat joc de țară. Ajunge!



https://youtu.be/DTPI-9P3zHE

Am adresat o interpelare în plenul Senatului către ministrul Culturii, Lucian

Romaşcanu, cu privire la situaţia clădirii Bar Orient din staţiunea Mamaia, un

monument istoric aflat în pericol de demolare.

Primăria Municipiului Constanța a emis un certificat de urbanism pentru

demolarea fostului Bar Orient din centrul stațiunii Mamaia. Din acest motiv, am

înaintat către Ministerul Culturii, Institutul Naţional al Patrimoniului şi Direcţia

Judeţeană pentru Cultură Constanţa, o solicitare de clasare a acestuia în lista

monumentelor istorice, în regim de urgenţă, întrucât imobilul răspunde

cerințelor și criteriilor de evaluare necesare în vederea clasării.

În răspunsul la solicitarea trimisă, Direcţia Judeţeană pentu Cultură Constanţa a

transmis că este de acord cu clasarea clădirii Bar Orient ca monument istoric şi a

confirmat că aceasta corespunde cerințelor și criteriilor legale de clasare.

În acest context, am cerut ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu, să ia

următoarele măsuri pentru salvarea acestei clădiri de pattimoniu: să modifice

Ordinul de ministru, astfel încât Direcţiile județene de cultură să poată declanşa

procedura de clasare a monumentelor istorice, deoarece această modificare

necesită timp, să solicite unei instituţii suboronate minsiterului să înceapă

demersurile de clasare a clădirii Bar Oreint.

https://youtu.be/DTPI-9P3zHE


https://youtu.be/LT1U0sX_t8g

Am adresat o interpelare, în plenul Senatului, premierului Nicolae Ciucă şi

ministrului Mediului, Tanczos Barna, cu privire la situaţia cetăţii Histria din

judeţul Constanţa.

Am fost la cetatea Histria pentru a vedea starea în care se află şi am constatat că

are nevoie urgentă de intervenţii pentru conservare şi valorificare. În plus,

muzeul cetăţii se degradează, iar lipsa unui microclimat adecvat afectează atât

exponatele cât şi vizitatorii. Consiliul Judeţean Constanţa se află în

imposibilitatea de a demara astfel de lucrări şi a pierdut chiar o finanţare de 10

milioane de euro pentru că nu poate obţine acodul de mediu întrucât cetatea se

află într-o arie protejată din Rezervația Biosfera Delta Dunării.

Soluţia ar fi trecerea cetăţii în aria economică, însă proiectul de modificare a

Anexei 1 a Hotărârii de Guvern nr.284/1994 care ar permite acest lucru este

plimbat între ministere.

Am adresat prim-ministrului şi ministrului Mediului următoarele întrebări: unde

este blocat acest proiect?, care este motivul pentru care este blocat proiectul?,

când va fi aprobat proiectul, cu menţiunea aceasta simplă care priveşte cetatea

Histria, având în vedere circumstanţele?

https://youtu.be/LT1U0sX_t8g


https://youtu.be/g8PFDJqGMks

Legea a fost redepusă de colegii mei Tudor Rareş Pop şi Ionuţ

Moşteanu, după ce premierul Nicolae Ciucă a decis să o atace la CCR.

Am luat cuvântul în plenul Senatului şi am explicat de ce este important

ca în curtea şcolii să poată intra copiii şi în afara programului şcolar.

Copiii noștri nu mai trebuie să se joace printre mașini, în parcări, în

locuri periculoase. Terenurile de sport trebuie redate elevilor și după

ore, conform unui regulament aprobat. Două ore de sport pe

săptămână nu sunt suficiente!

Legea a fost adoptată cu unanimitate în Senat.

https://youtu.be/g8PFDJqGMks


https://youtu.be/T_fPCINJOYs

Am luat cuvântul în şedinţa de plen a Senatului cu privire la

propunerea legislativă privind stabilirea unor contribuții pentru

finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Este vorba despre aplicarea unor scutiri de taxã pentru cheltuielile

vizând investiţiile în domeniile cercetare-dezvoltare şi dezvoltarea

capacităţii de producţie a medicamentelor în România, precum şi

cheltuieli de punere pe piaţă a unor medicamente necesare rezolvării

unor nevoi medicale neacoperite sau care se află pe lista

medicamentelor cu risc de discontinuitate.

Proiectul este co-iniţiat de colega mea, deputata USR Diana Stoica, iar

Comisia de sănătate a adoptat un raport de respingere. În plus,

Ministerul Sănătăţii a transmis un punct de vedere negativ asupra

acestei propuneri legislative. Ministrul Sănătăţii preferă să înăbuşe din

faşă acest proiect, în loc să accepte să fie puşi la treabă în a lămuri

problemele existente pe care ar trebui să le rezolve această lege,

Proiectul a fost respins şi în Senat.

https://youtu.be/T_fPCINJOYs


https://youtu.be/1T-pWThFIiE

Am adresat o interpelare în plenul Senatului către ministrul Sportului

Eduard Novac cu privire la Ilie Floroiu, un campion de excepţie uitat de

statul român.

Ilie Floroiu, născut în judeţul Tulcea, dar stabillit ulterior la Constanta,

este unul dintre marii alergători de fond ai lumii. La Campionatul

European din 1974 a ocupat locul 5 la 5.000 m, la Jocurile Olimpice din

1976 s-a clasat pe locul 5 la 10.000 m , iar în anul 1978, la Campionatul

European a obţinut locul 5 la 5.000 m Ilie Floroiu deține recordurile

naționale la 5.000 m și 10.000 m, iar în vara anului acesta s-au împlinit

44 de ani de la obţinerea acestor recorduri de care nimeni nu se poate

apropia, nici măcar pe departe.

Din păcate, performanţele lui Ilie Floroiu nu au fost suficiente pentru a

recompensa eforturile acestuia. Statul român a considerat că Ilie

Floroiu, unul dintre pionierii atletismului românesc, nu se încadrează în

panoplia marilor sportivi.

În acest context am adresat ministrului Sportului următoarele întrebări:

1. Ce recompensă poate acorda statul român unui sportiv de

asemenea valoare?

2. Ce poate fi făcut pentru a repara nedreptatea neacordării de

facilităţi de către statul român lui Ilie Floroiu?

https://youtu.be/1T-pWThFIiE


https://youtu.be/AzVTs8NVZw8

Am explicat într-o intervenție în plenul Senatului de ce este important

ca producțiile TV din perioada comunismului să fie marcate cu

însemnul “C”, de la cenzură.

De asemenea, este necesar un disclaimer la începutul filmului care să

spună despre acea producție cinematografică că a fost produsă într-o

perioadă în care condițiile de creare erau supuse cenzurii.

Una dintre formele cele mai groaznice pe care le aplica regimul

comunist era aceea de a cenzura producțiile cinematografice, de a

cenzura cultura.

Prin această inițiativă legislativă nu ne dorim să aruncăm vreo anatemă

asupra cuiva, ci vrem să tragem un semnal de alarmă asupra a ceea ce

a însemnat comunismul. Acest lucru este o parte a educației pe care

noi, ca legislativ, trebuie s-o facem pentru copiii noștri, astfel încât, sub

nicio formă, și în nicio formă, comunismul nu trebuie să se mai

întoarcă.

Proiectul pe care l-am inițiat în acest sens a fost respins de coaliția

toxică PSD-PNL-UDMR-AUR.

https://youtu.be/AzVTs8NVZw8


https://youtu.be/hZL5A6RAm_8

Legea care prevede bonusuri pentru cadrele medicale participante la

acţiuni împotriva COVID-19 repară o nedreptate, iar faptul că unii cred

că aceşti bani sunt irosiţi este o mare aberaţie.

Am susţinut, într-o intervenţie în plenul Senatului, această iniţiativă

legislativă care prevede acordarea unui spor de până la 30% calculat la

salariul de bază, suportat din bugetul Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate prin bugetul de stat, pe perioada stării de

urgenţă, precum şi în următoarele 3 luni de Ia data încetării stării de

urgenţă.

Am votat pentru lege, împreună cu colegii mei din USR.

https://youtu.be/hZL5A6RAm_8


https://youtu.be/YtvbrgWcv34

Am votat, alături de colegii mei din USR, proiectul de lege privind

aprobarea contractului de finanțare pentru Spitalul Regional de

Urgență Craiova.

Într-o intervenție în plenul Senatului am explicat care este în realitate

situația acestui proiect. Proiectul a fost demarat de Vlad Voiculescu în

anul 2016, iar până la revenirea acestuia la Ministerul Sănătății, a fost

înghețat. În 2021 s-a reușit elaborarea studiilor de fezabilitate atât

pentru Spitalul din Craiova cât și pentru cele din Iași și Cluj, care,

potrivit contractului, ar fi trebuit finalizate până la sfârșitul lui 2017.

De asemenea, fostul ministru, Nelu Tătaru, a pornit la finalul lui 2019 o

licitație pentru proiectul tehnic care nu a fost finalizată. Asta ar fi

trebuit să facă Vlad Voiculescu, dar a fost înlăturat de actuala coaliție

de guvernare pentru că, probabil, noi, cei de la USR, eram prea eficienți

și prea muncitori.

USR a votat pentru acest proiect, deși a întârziat nepermis de mult.

https://youtu.be/YtvbrgWcv34


https://youtu.be/CNVEbwtAwAc

Am avut o intervenție în plenul Senatului pentru susținerea inițiativei

legislative pe care am propus-o împreună cu Anca Dragu în vederea

limitării timpului dedicat reclamelor derulate în cadrul emisiunilor

pentru copii.

Proiectul prevede ca durata publicității televizate din timpul emisiunilor

pentru copii să fie de maximum 12 minute într-o oră.

Inițiativa a fost respinsă de coaliția toxică PSD-PNL-UDMR, dar şi de

AUR.

https://youtu.be/CNVEbwtAwAc


Se pregătește absorbția UMC de către Universitatea Politehnică

București. Conform declarațiilor neoficiale ale rectorilor celor două

Universități, către presă, va rezulta o Universitate Tehnică Națională.

Am adresat o interpelare minsitrului Educaţiei cu următoarele

întrebări:

1. Ce măsuri ati luat până acum, tinând cont de acuzele aduse

fostului rector al UMC cum că ar fi condus ilegal institutia de

învatâmânt superior?

2. Ce măsuri ati luat si ce măsuri aveti în vedere să luaţi, pentru a

rezolva situaţia Universităţii Maritime din Constanţa, astfel încât

aceasta să rămâna de sine stătătoare?



Ţinînd cont de faptul că Ministerul Afacerilor Externe plăteşte de la

bugetul de stat chiriile sediilor şi spaţiilor de locuit pentru

reprezentanţele şi filialele ICR şi pentru personalul aferent acestora, am

solicitat ministrului răspuns la următoarele întrebări:

1. Tabel cu informaţii referitoare la aceste locaţii, precum suprafaţă şi

valoare chirie;

2. Data la care a fost reziliat contractul de închiriere pentru spaţiul de

locuit al directoarei ICR Londra, Catinca Nistor;

3. Valoarea plătită de MAE pentru toată perioada, precum şi valoarea

eventualelor despăgubiri achitate, în cazul contractului de

închiriere al spaţiului de locuit din Londra pentru Catinca Nistor



Legea 154/2021 este foarte clară. Compensaţiile băneşti se acordă

persoanelor persecutate de către regimurile din 1940-1945.

Oamenii aşteaptă drepturile care li se cuvin dar guvernul vrea să

proroge plăţile.

I-am adresat ministrului următoarea întrebare:

Care este motivul pentru care se prorogă efectuarea plăţilor, conform

legii 154/2021 ?



Foarte mulţi farmacişti au semnalat lipsa acestor medicamente sau

existenţa lor în cantităţi mici. Acest lucru are consecinţe grave:

➢ Imposibilitatea tratării infecţiilor bacteriene care pot cauza decese:

➢ Cheltuieli mai mari pentru pacienţii care sunt nevoiţi să caute

mediamentele în mai multe farmacii;

➢ Aglomerarea spitalelor

I-am adresat minsitrului Alexandru Rafila următoarele întrebări:

1. Care este cauza pentru care medicamentele lipsesc sau sunt în

cantităţi insuficiente?

2. Când vor fi refăcute stocurile de medicamente?



Am primit mesaje în numele a peste 700 de societăţi farmaceutice în

legătură cu următoarea problemă: deşi în plenul Senatului şi al Camerei

Deputaţilor s-a votat exonerarea efectelor Ordinului 557/2022, unele

CJAS-uri prelungesc contractele.

Am adresat ministrului două întebări:

1. Care este motivul pentru care CNAS continuă controalele pe

această speţă pentru care există exonerare?

2. Ce proceduri trebuie să întreprindă farmaciile vizate astfel încât să

nu fie supuse rigorilor unor controale ale CNAS care nu mai au

obiect pe această speţă?



Am adresat ministrului următoarele întebări:

1. Care este structura defalcată a cheltuielilor generale ale CNAIR pe

anul 2021, precum şi pe primele 10 luni ale anului 2022?

2. Care sunt sumele totale obţinute ca venituri strict din taxa de

trecere a podului, aferente podurilor de la Cernavodă şi Vadu Oii

pe anul 2021, precum şi pe primele 10 luni ale anului 2022?

3. Care sunt sumele, defalcate pe tipuri de cheltuieli ale CNAIR,

alocate strict podurilor de la Cernavodă-Feteşti şi Giurgeni-Vadu Oii

pe anul 2021, precum şi pe primele 10 luni ale anului 2022



7. Activitatea în circumscripţie

 În calitate de senator de Constanţa, sunt săptămânal în

circumscripţie unde discut cu cetăţenii şi mă implic în rezolvarea

problemelor pe care mi le semnalează. Verific personal, de câte ori este

posibil, situaţiile care mi se aduc la cunoştinţă şi fac deseori deplasări în

judeţ, acolo unde sunt probleme.

 Am fost pe plaja Corbu, aflată într-o arie naturală protejată, unde un

dezvoltator imobiliar ridica un aşa zi „Sat pescăresc”, în realitate un

complex imobiliar de proporţii. Am sesizat autorităţile competente şi am

solicitat informaţii cu privire la autorizaţiile în baza cărora se ridică

aceasă construcţie. În urma acţiunii pe care am întreprins-o, împreună

cu colegii mei din USR Constanţa, s-a dispus încetarea lucrărilor şi

aducerea terenului la starea iniţială.



 Am efectuat şi o vizită cu consilierii locali Cristiana Popescu şi Mihai

Ochiuleţ, în cartierul Palazu Mare unde dezastrul urbanistic este în

floare. Proprietarul unui teren situat de o parte și de alta a străzii

Theodor Pallady a blocat strada cu un gard, iar un alt proprietar a

montat un gard de metal la 10 metri în largul lacului. Am sesizat Garda

de Mediu, ARBDD şi Inspectoratul în Construcții despre aceste

monstruozități.

 Am fost cu colegii mei, deputatul USR Stelian Ion, preşedintele USR

Constanța, Dumitru Caragheorghe, vicepreşedintele Consiliului Județean

Constanţa, Petre Enciu şi consilierul local USR Năvodari, Ştefan

Antonaru, pentru a vedea situaţia falezei lacului Siutghiol din Năvodari -

Mamaia Sat. Am constatat că mormane imense de pământ provenit din

construcții sufocau malul lacului Siutghiol în dreptul străzii M1. Acestea

provocau daune mediului înconjurător și blocau accesul public. Ulterior,

am trims sesizări către Garda de Mediu Constanţa şi Poliţia Locală

Năvodari prin care am solicitat verificarea situaţiei. Ca urmare a acestor

sesizări, dezvoltatorul care efectuează lucrări de construcţie în zonă a

fost somat să igienizeze şantierul.



 De asemenea, am sesizat Agenţia Naţională pentru Arii Naturale

Protejate cu privire la faptul că în cartierul Palazu Mare din Constanța o

parte din malul lacului Siutghiol este îngrădită, iar canalele din zonă au

fost exploatate, fiind astfel încălcată legea privind ariile protejate. În

răspunsul primit s-a confirmat faptul că lacul Siutghiol face parte dintr-o

arie naturală protejată pentru care ANANP reprezintă autoritatea

responsabilă cu rol în administrarea acesteia. În urma sesizării pe care

am înaintat-o au fost efectuate verificări la faţa locului şi au fost

identificate 2 terenuri împrejmuite care aparţin societăţii Master Fishing

SRL. În plus, pe unul dintre terenuri a fost găsită o rampă veche. ANANP

a luat măsurile necesare în astfel de situaţii.

 Dezastrul de pe trotuarele din cartierul Compozitori, din municipiul

Constanța mi-a fost adus la cunoştinţă de locuitorii din zonă. Am mers la

faţa locului şi am constatat că nu ai pe unde să circuli ca pieton. Asta în

timp ce Primăria Constanţa asfaltează străzi perfect circulabile. Am adus

problema în atenţia opiniei publice, în speranţa că autorităţile locale se

vor ocupa de rezolvarea acestui inconvenient major pentru locuitorii din

cartierul Compozitori.



 Am mers cu senatorul Radu Mihail şi consilierul județean Semiran

Abdurefi pe faleza principală din Mangalia unde, la 20 de metri de luciul

apei, se ridică, fără autorizații, 2 construcții. În urma solicitărilor

înaintate de USR Mangalia către instituțiile care ar fi trebuit să emită

avize pentru aceste șantiere, am aflat că nu există autorizații nici de la

Apele Române, nici de la Garda de Mediu și, surpriză, nici de la Primăria

Mangalia. Asta deși primarul spunea că, din moment ce lucrările de

construcții sunt în desfășurare înseamnă că au autorizație. Toleranța de

care autorităţile dau dovadă faţă de anumiţi investitori ridică semne de

întrebare. Susțin dezvoltarea litoralului românesc, însă haosul urbanistic

trebuie să înceteze, iar legea trebuie respectată.



 Luna trecută, alături de Silvia Dinică, Denisa Neagu, Mihai Ochiuleț și

Gabriel Ciobanu am mers la Agigea pentru a vedea la faţa locului cum se

desfăşoară în realitate transportul elevilor către liceu, după ce Asociaţia

Elevilor din Constanţa a adus problema în atenţia publică. În localitatea

Agigea nu există nicio instituţie de învăţământ liceal, iar cei mai mulţi

dintre copii trebuie să vină la Constanţa, însă drumul până în oraş

reprezintă o provocare. Copiii care vor să se deplaseze cu trenul la şcoală

trebuie să meargă pe câmp, printre buruieni, pe un drum plin de gropi şi

sunt nevoiţi să traverseze şinele de tren pentru că nu există trecere la

nivel. Drumul cu microbuzul este mai uşor, dar costurile sunt foarte

mari, iar mulţi părinţi nu îşi permit să plătească. Situaţia de la Agigea se

regăseşte în multe alte localităţi. Accesul gratuit la educaţie trebuie să

fie asigurat în mod egal pentru toţi copii, însă pentru cei din mediul

rural, unde nu există licee sau şcoli, noţiunea de „învăţământ gratuit” nu

există. Tocmai de aceea, elevii navetişti au nevoie de sprijin din partea

statului în privința costului transportului, pentru a avea şanse egale cu

ceilalţi.



 Problemele şi neregulile din cadrul autorităţilor locale din judeţul

Constanţa au fost în atenţia mea şi în ultimele 6 luni. Am protestat în

faţa Prefecturii Constanţa, alături de colegii mei din USR, împotriva

deciziei prefectului de a bloca organizarea referendumului de demitere a

primarului de la Agigea. Decizia prefectului este în același timp un afront

la adresa celor aproximativ 2.000 de locuitori ai comunei Agigea, care au

semnat pentru referendumul de demitere, și un afront la adresa legii.

Listele de semnături au fost verificate de Autoritatea Electorală

Permanentă şi de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, de unde au primit

aviz pozitiv.

 Totodată, am înaintat o sesizare, împreună cu colegul meu Stelian

Ion, către Instituţia Prefectului, prin care am solicitat revenirea la starea

de normalitate şi legalitate în ceea ce priveşte desfăşurarea şedinţelor

Consiliului Local Municipal Constanţa. Primarul continuă să ţină

şedinţele exclusiv în format online şi încalcă astfel atât Codul

administrativ cât şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Consiliului Local Constanţa. I-am cerut prefectului să analizeze această

situaţie şi să ia măsurile necesare pentru ca legea şi drepturile

persoanelor să fie respectate.



 În calitate de vicepreședinte al Comisiei parlamentare reunite pentru

relația cu UNESCO mă implic în protejarea obiectivelor culturale şi a

monumentelor istorice. Am fost la Cetatea Histria, cel mai vizitat sit

arheologic din Dobrogea, aflat pe lista Patrimoniului Cultural European

din anul 2007. Cetatea Histria îndeplinește toate criteriile pentru a fi

introdusă în Patrimoniul UNESCO, dar, deocamdată, nu s-au făcut

demersurile necesare pentru ca dosarul depus deja la INP să fie trimis la

Comisia UNESCO. Voi face tot ce se poate pentru ca acest obiectiv

important să poată fi pus în valoare.

 De asemenea, alături de colegul meu, Stelian Ion, am înaintat către

Ministerul Culturii, Institutul Naţional al Patrimoniului şi Direcţia

Judeţeană pentru Cultură Constanţa, o solicitare de clasare în lista

monumentelor istorice a clădirii Bar Orient din staţiunea Mamaia.

Direcţia pentru Cultură a confirmat că Bar Orient corespunde cerințelor

și criteriilor legale de clasare, aşa cum am arătat în solicitarea trimisă.

Ulterior, proiectul de hotărâre inițiat de consilierii USR Constanța prin

care s-a propus clasarea în regim de urgență a complexului a fost

aprobat.



8.1. Apariţii TV

https://youtu.be/T8pviBi2KIw - Antena 3, iulie 2022

https://youtu.be/IhdxV4VkMro – Antena 3, iulie 2022

https://fb.watch/i1hTpSbj4u/ - Realitatea Plus, iulie 2022

https://youtu.be/3zRGWtcdDtg – Antena 3, august 2022

https://fb.watch/i1hLmWNG2x/ - Realitatea Plus, august 2022

https://youtu.be/T8pviBi2KIw
https://youtu.be/IhdxV4VkMro
https://fb.watch/i1hTpSbj4u/
https://youtu.be/3zRGWtcdDtg
https://fb.watch/i1hLmWNG2x/


https://fb.watch/i1hPTEdqlu/ - Realitatea Plus, august 2022

https://youtu.be/DGVulTss5No – Realitatea Plus, 

septembrie 2022

https://youtu.be/XybjVc-ZRsQ – B1TV, septembrie 2022

https://youtu.be/xpRTYM7FEQ0 – Realitatea Plus, 

septembrie 2022

https://youtu.be/acfKfSIhtk0 – Realitatea Plus, octombrie 

2022

https://youtu.be/-hB-akIFTHs - Realitatea Plus, octombrie

2022

https://youtu.be/6shI9VRRjAg - BiTV, decembrie 2022

https://fb.watch/i1hPTEdqlu/
https://youtu.be/DGVulTss5No
https://youtu.be/XybjVc-ZRsQ
https://youtu.be/xpRTYM7FEQ0
https://youtu.be/acfKfSIhtk0


8.2. Articole în presă

https://www.ordinea.ro/video-dezastrul-lasat-pe-plaja-salbatica-

de-la-corbu-unde-o-firma-a-vrut-sa-ridice-un-ansamblu-

rezidential/ - 7 iulie 2022, Ordinea.ro

https://www.bursa.ro/usr-constanta-a-sesizat-prefectura-cu-

privire-la-faptul-ca-sedintele-consiliul-local-municipal-se-

desfasoara-online-si-solicita-respectarea-legii-25460746 - 18 

iulie 2022, Bursa.ro

https://www.ordinea.ro/senatorul-remus-negoi-prezinta-

activitatea-din-primele-sase-luni-ale-anului-in-circumscriptia-

constanta/ - 5 august 2022, Ordinea.ro

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/sunt-necesare-

investitii-majore-cetatea-histria-indeplineste-criteriile-pentru-a-

fi-introdusa-in-patrimoniul-unesco-792071.html - 6 august 2022, 

Ziua de Constanţa
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https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/se-propune-un-nou-program-pentru-beach-barurile-din-mamaia-si-terasele-din-constanta-se-fac-modificari-si-in-piete-documente-802802.html


9. Cuvânt de încheiere

 Am reuşit până acum, în cei 2 ani de mandat, alături de colegii mei din

USR, să propunem proiecte pentru oprirea corupţiei, libertatea justiţiei,

sprijinire categoriilor vulnerabile, susţinerea educaţiei, implementarea unui

sistem de sănătate performant. Unele dintre aceste iniţiative au devenit deja

legi.

 În perioada următoare voi continua proiectele pe care le-am început şi voi

depune şi alte iniţiative legislative. Pe plan local, voi păstra dialogul cu

cetăţenii prin audienţe, la cabinetul parlamentar, dar şi pe teren, cu ocazia

vizitelor pe care le fac în judeţ.

 Obiectivele culturale rămân în atenţia mea şi voi face tot posibilul pentru

ca monumentele lăsate în paragină până acum să fie reabilitate şi conservate.

Am vizitat mare parte dintre ele, din judeţul Constanţa, şi sunt la curent cu

starea acestora, de aceea voi căuta soluţii pentru reabilitarea lor şi le voi

aduce în atenţia instituţiilor abilitate.

 Suntem într-o perioadă critică pentru economie. Creșterea prețurilor la

energie și combustibil, scumpirile în lanţ şi creșterea ratelor i-au afectat grav

pe români. Din nefericie, vedem cum coaliţia de guvernare este indiferentă la

problemele reale ale cetăţenilor şi se interesează doar de propriile privilegii.

Alături de colegii mei din USR, voi lupta în continuare pentru eliminarea

pensiilor speciale, pentru libertatea justiţiei, pentru îndeplinirea obiectivelor

din PNRR. Vom face tot posibilul pentru a opri Coaliţia Sărăciei să distrugă

România.

RemusNegoi
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