REMUS-FLORINEL CERNEA
Candidat independent

Info candidat
Vârsta: 44
Funcția la care candidează: Deputat
Nume circumscripție: Municipiul București

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Independent (2013-prezent)
Partidul Verde (2013) - Președinte
Mișcarea Verzilor Democrat-Agrarieni (2010-2013) - Președinte (2012-2013)
- Co-președinte (2010-2012)
Partidul Verde (2009-2010) - Președinte executiv

Studii
Facultatea de Filosofie a Universității București (1998-2002)

Experiență profesională
Deputat (2012-2016)
Consilier de stat în Cancelaria Primului Ministru, pe teme de mediu şi pe relaţia cu societatea civilă (2012)

Editorialist pentru Platforma online VOX PUBLICA (2011-prezent)
Director executiv Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă (2003-2008)

Activitate parlamentară în cifre
2012-2016:
Luări de cuvânt: 379
Declarații politice: 24
Luări de cuvânt în BP: 0
Propuneri legislative inițiate: 90, din care 5 promulgate legi
Întrebări și interpelări: 18
Moțiuni: 1

Mențiuni
Preşedinte de onoare Asociaţia Umanistă Română (2012-prezent)
Membru în board-ul organizaţiei European Humanist Federation (2011-2012)
Preşedinte Asociaţia Umanistă Română (2008-2012)
Autor al volumului de publicistică "Manifest împotriva becalizării României" (2007)
În 2004, a derulat campania "Salvați Parcul Carol, salvați statul de drept", împotriva deciziei de a construi,
acolo, Catedrala Mântuirii Neamului. A intentat proces pe această temă și l-a câștigat.
A obținut cel mai important premiu IT&C din România, decernat la Palatul Cotroceni – pentru “cele mai bune
produse educaţionale multimedia din România în anul 2002″.
Preşedinte al Societății Culturale NOESIS (2000-prezent)
Fondator al Societății Culturale NOESIS (1998)

Controverse
> "Nu mai este timp acum pentru crize politice; este nevoie de construcţie, este nevoie să reparăm ceea ce
a distrus regimul Traian Băsescu, este nevoie ca Victor Ponta să fie premier în următorii patru ani, cel puţin,
pentru ca proiectele USL-ului să poată să fie transpuse în decizii politice, în politici publice, în legi, pentru a
da o şansă prosperităţii şi unui viitor cât mai bun pentru România". Sursa
(http://www.politicaromaneasca.ro/remus_cerneausl_trebuie_sa_reparam_ceea_ce_a_distrus_regimul_traian_
basescu-12412) - declarația a fost făcută de Remus Cernea, în 2012, când, de altfel, a candidat ca
parlamentar, pe listele USL. Totodată, a fost consilierul lui Victor Ponta pe probleme de mediu, dar a
demisionat, ulterior, din USL, tocmai din cauza atitudinii Guvernului față de probleme de mediu, respectiv
Roșia Montana și gazele de șist - Sursa (http://www.hotnews.ro/stiri-politic-14796309-remus-cerneademisioneaza-din-grupul-psd.htm)
> "Vă urez sărbători vegane - veganismul reprezintă decizia morală de conștiință corectă" - Sursa
(http://www.cotidianul.ro/remus-cernea-va-urez-sarbatori-vegane-273568/)

Probleme penale
-

Program de parlamentar
-

Declarații/interviuri media
Https://www.youtube.com/watch?v=8V9lo38EteQ
https://www.youtube.com/watch?v=KISUabeNT1U
https://www.youtube.com/watch?v=vF1b0AD45MA
https://www.youtube.com/watch?v=3dwQeUprjzQ
https://www.youtube.com/watch?v=8a-VO_4GxMY
http://www.stiripesurse.ro/remus-cernea-mai-vrea-o-tura-deputat-i-a-depus-candidatura-ca-independent-la-b
em_1160484.html

Linkuri utile
Link profil Camera Deputaților/Senat:
Link declarație avere/ interese:
Website:
Social:

-

