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Prioritatea mandatului meu:
O strategie clară și eficientă
pentru normalizarea relației dintre
statul român și Diaspora
Diaspora românească reprezintă una dintre principalele resurse
de dezvoltare și modernizare pe care România le are la dispoziție.
Au trecut mai bine de 15 ani de la primul val masiv de emigrare din
România, de după Revoluție. Spunem, astăzi, că din România s-au
scurs “creiere și forță de muncă”. Noi vrem să schimbăm această
abordare. A venit momentul să privim Diaspora ca pe o resursă. Să
începem să spunem: “atragem expertiză civică și antreprenorială”
din străinătate.
Pentru aceasta, statul român trebuie să își clarifice relația cu
cetățenii din Diaspora. Trebuie să ne hotărâm, ce oferă și ce
așteptări are statul român de la Diaspora din punct de vedere economic si social.
Pentru această clarificare, propunem o serie de direcții pe baza cărora se poate construi un model de „pact social” pe care autoritățile
de la București ar trebui să-l transpună într-o strategie coerentă.

Implicare politică și civică
printr-un sistem echitabil
Reprezentativitatea Diasporei. Diaspora are nevoie de o regândire
a sistemului electoral reprezentativ.
Românii din Diaspora, implicați activ în politică. Regândirea sistemului electoral trebuie să-i încurajeze pe românii din Diaspora să
participe la viața politică din România și din țara de adopție.
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Sistem de vot modern. Dacă statul român dorește o politică cu
adevărat incluzivă a Diasporei în procesul electoral, trebuie să facă
mai mult pentru simplificarea procedurilor de participare la procesul electoral.

O relație clară cu administrația
Claritate și corectitudine fiscală. Atât cetățenii din țară, cât și cei
din Diaspora, au nevoie de o predictibilitate pe termen scurt și mediu a sistemului de taxe și impozite.
Debirocratizarea și modernizarea sistemul administrativ. Birocrația
inutilă, și uneori absurdă, îi discriminează pe românii stabiliți în
străinătate.
Un plan pe termen lung pentru românii care pleacă în străinătate. Statul are datoria să intervină cu informare și sprijin specific în
parcursul cetățenilor de la plecarea din țară până la o eventuală
întoarcere.

Stimularea implicării românilor din Diaspora
în dezvoltarea economiei
Know-how și expertiză de la românii din Diaspora. Putem câștiga,
ca stat, experiența unor oameni care au reușit în economii mai
dezvoltate și mai competitive decât cea românească actuală.
Atragerea de capital. Fiecare euro adus de un investitor român din
străinătate este un euro în plus în economia românească.
Legătură reală și constructivă cu comunitățile de afaceri. Statul
român ar putea ține mult mai ușor legătura cu antreprenorii români din străinătate dacă ar comunica prin reprezentanți ai acestor comunități.
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Ce am făcut pentru
dreptul de vot al Diasporei
Pe parcursul celor două sesiuni parlamentare, am inițiat împreună
cu colegii mei din grupul USR pentru #reformaelectorală un pachet
de modificări la Legea alegerilor parlamentare, europarlamentare
și a votului prin corespondență.
Am inițiat un
Apoi am propus modificarea
proiect
legislativ pentru
legislației pentru ca cei din
creșterea numărului de parlaDiaspora să aibă dreptul să
mentari
pentru Diaspora. 2 senatori
voteze pentru județele din
și 4 deputați pentru 4 milioane de roțară în care au domiciliul.
mâni
din străinătate este discriminatoriu.
Românii din străinătate își
doresc să poată vota pen- Circumscripției Diaspora nu i se aplică, în
tru circumscripțiile în care prezent, norma de reprezentare legală. Penîși au domiciliul. Asta am tru a alege un parlamentar în țară este nevoie de mai puține voturi decât pentru a alereținut de la mai toate înge unul în Diaspora. Am propus creșterea
tâlnirile pe care le-am avut
la 4 senatori și 10 deputați a parlamencu ei în Italia, Spania, Franța,
tarilor care reprezintă românii din
Marea Britanie, Austria, Gerstrăinătate.
mania etc. Ei sunt cei care susțin
economia acelor localități, orașe sau
regiuni prin banii și investițiile pe care le
fac acasă,
prin grija pe care o poartă copiilor, soților sau bunicilor rămași în
țară. Și atunci, de ce să nu voteze pentru casa lor din străinătate?
Consider că a venit momentul în care să nu ne mai lovim de obstacole de tipul hârtiilor și al dosarelor cu șină. Argumentul buletinului de vot sacru trebuie să rămână în trecut. România secolului XXI
este România mobilității și a liberei circulații.

Încerc să stimulez implicarea românilor din străinătate în politica
de acasă sau din țara-gazdă. Așa a luat naștere inițiativa privind
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candidatura la parlamentare în baza pașaportului. Cred cu tărie că cei care au cunoștințele, resursele și voința necesare pot fi
încurajați să se întoarcă în țară și să se implice în viața politică din
România. Doar cu implicarea oamenilor de bună credință putem
schimba clasa politică și curăța țara de corupție.
O altă măsură fundamentală pe care am cerut-o și pe care consider că România trebuie să o implementeze cât mai vremelnic este
extinderea votului prin corespondență la alegerile prezidențiale.
Am mai propus, împreună cu colegii mei, scăderea pragurilor
electorale: înlocuirea celui artificial de 5% cu cel natural. De asemenea, susțin alegerea primarilor în două tururi. Până nu vindecăm țara de corupție și nu ne consolidăm democrația, românii din
Diaspora nu vor fi convinși că merită să se întoarcă acasă. De aceea
fiecare pas e important.
Proiecte de lege inițiate și susținute
zz Inițiativă legislativă pentru reducerea pragului electoral la alegerile europarlamentare Pl-x nr. 196/2018
zz Inițiativă legislativă pentru reducerea pragului electoral la alegerile
prezidențiale Pl-x nr. 197/2018
zz Inițiativă legislativă pentru reducerea pragului electoral la alegerile parlamentare Pl-x nr. 198/2018
zz Inițiativă legislativă pentru reducerea pragului electoral la alegerile locale
Pl-x nr. 222/2018
zz Inițiativă legislativă pentru extinderea aplicării votului prin corespondență
Pl-x nr. 222/2018
zz Inițiativă legislativă pentru înființarea sistemului mixt de urne în secțiile de
votare Pl-x nr. 222/2018
zz Inițiativă legislativă pentru candidatura pe bază de pașaport L504/2018
zz Inițiativă legislativă pentru o reprezentare echitabilă a românilor din străinătate în Parlamentul de la București L504/2018
În 2018, am fost desemnat responsabil la nivelul Biroului Național
al USR pentru campania „Oameni noi în politică„. USR s-a alăturat
unui grup de 30 de organizații care au susținut această inițiativă
cetățenească de reformă a legislației electorale pentru simplificarea
accesului cetățenilor competenți în politică.
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Ce am făcut pentru clarificarea
relației administrative cu statul
O altă inițiativă importantă pentru Diaspora este recunoașterea
pașaportului ca act de identitate pentru acei români care și-au
stabilit domiciliul în străinătate dar locuiesc într-o țară în care nu
se eliberează cărți de identitate sau, în orice caz, eliberarea lor nu
este obligatorie.
Suntem astăzi în fața unui paradox în care cetățeanul este privat de opțiuni prin care să își probeze identitatea, în sensul pe
care îl acceptă statul român. Întors în țară, el se bucură de plenitudinea drepturilor sale constituționale de român, însă nu poate
interacționa în cele mai banale situații cu statul și nu poate efectua
operațiuni atât de simple: de la schimburi valutare la bancă (unde
nu se acceptă pașaportul) la deschiderea unui contract de telefonie sau donarea de sânge!
Această situația injustă trebuie reparată, ea mi-a fost amintită cu
precădere de românii din Italia, cărora țin să le mulțumesc pentru
implicarea și angajamentul de care au dat dovadă.
Această inițiativă a fost depusă la începutul lunii septembrie la Biroul Permanent al Senatului. În faza de documentare pentru acest
proiect am interpelat de mai multe ori Guvernul pe următoarele
subiecte : numărul de cetățeni români cu domiciliul sau reședința
în afara granițelor țării, evidențele românilor din străinătate, românii cu pașapoarte C.R.D.S., înscrierile în Registrele de stare civilă.
De asemenea, am cerut Departamentului de Studii Legislative al
Parlamentului un studiu comparativ între România și alte țări din
Uniunea Europeană.
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Proiecte de lege inițiate și susținute
zz Inițiativă legislativă pentru simplificarea procedurii de reînnoire a actelor de
identitate L37/2019
zz Inițiativă legislativă pentru a permite cetățenilor români
din Diaspora să poată folosi pașaportul ca act de identitate
în relația cu statul român L37/2019
Pașaportul trebuie să fie recunoscut ca act de identitate
în România. Sute de mii de români din Diaspora își pierd
Cărțile de Identitate atunci cînd își stabilesc rezidența în
alte state.
Interpelări și întrebări adresate guvernului
În cadrul numeroaselor întâlniri cu reprezentanți ai comunităților românești din
străinătate mi-au fost semnalate, de foarte multe ori, probleme legate de activitatea consulară. Am preluat multe dintre nemulțumirile și nelămuririle românilor din Diaspora cu care m-am întâlnit și le-am transmis, oficial, guvernului. De
exemplu, am cerut lămuriri Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu mult
așteptatul Consulat General de la Stuttgart și am cerut o listă clară cu planul
guvernului pentru extinderea și modernizarea rețelei consulare.

Ce am făcut pentru implicarea
economică a Diasporei în România
Stimularea întreprinzătorilor și profesioniștilor pentru a contribui
mai ușor, mai simplu la dezvoltarea economică a României.
- dezbatere „Contribuția diasporei la dezvoltarea economică a
României” la Palatul Parlamentului.
În data de 22 martie 2018, la inițiativa noastră a fost organizată
o dezbatere care și-a propus ca temă de discuție rolul diasporei
în dezvoltarea economică a României. Au răspuns invitației par-
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lamentari, reprezentanți ai ministerelor precum Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Fondurilor Europene, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț
și Antreprenoriat, antreprenori și investitori din asociații de specialitate și ai comunității diasporene, reprezentanți ai Camerelor de
Comerț și Industrie, precum și reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale.
Dezbaterea și-a propus să identifice modalitățile actuale de implicare a întreprinzătorilor și profesioniștilor din străinătate, mecanismele prin care aceștia sunt susținuți și încurajați în acest tip de
demers și să ofere noi soluții și perspective de viitor.
Principalele subiecte de discuție au fost: inițiativele existente pentru implicarea diasporei în stimularea economiei românești, mecanismele pentru susținerea antreprenorilor, oportunități viitoare de
diversificare.
Pornind de la aceste subiecte, toți cei prezenți la discuție au subliniat anumite aspecte de o deosebită importanță, printre care noi
propuneri pentru creșterea ponderei influenței celor de afară în
dezvoltarea țării, promovarea programelor de consiliere și mentorat, dezvoltarea de programe pentru atragerea de job-uri, luarea de
măsuri pentru adaptarea la secolul curent (reducerea birocrației,
nevoia de instrumente moderne, adaptarea la era digitală)

Interpelări și întrebări adresate guvernului
zz interpelare MFE „Interpretarea Ghidului solicitantului Diaspora Start-Up”
zz interpelare MF „Chestionar privind stabilirea rezidenței fiscale a persoanei
fizice la plecarea din România”
zz interpelare MMACA „Personalul cu atribuții economice trimis în străinătate”
zz interpelare MAE „Viitorul parteneriatului strategic România-Marea Britanie în
contextul BREXIT”, Grupul interministerial pentru Brexit.
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Activitatea în comisiile Senatului
Comisii permanente:
Comisia pentru comunitățile de români din afara țării
zz Secretar, până la data de 16.9.2018
zz Preşedinte, de la data de 26.9.2018
Comisia pentru politică externă
zz Membru, până la data de 25.9.2018
zz Vicepreşedinte, de la data de 26.9.2018
Organizaţii de cooperare Parlamentară Internaţională:
Uniunea Interparlamentară (UIP)
zz Secretar, de la data de 1.3.2017
Grupuri de prietenie:
Grupul parlamentar de prietenie cu Italia
zz Membru, de la data de 26.4.2017
Grupul parlamentar de prietenie cu Germania
zz Membru, de la data de 26.4.2017
Activitatea în Comisia pentru comunitățile de români din afara țării
zz În cadrul Comisiei Românilor pentru comunitățile de români din afara țării
am inițiat proiectul denumit „Clubul Aleșilor”. Se dorește a fi un cadru în care
toți cetățenii români care au fost aleși ca reprezentanți ai comunităților în
care locuiesc, în special în administrațiile locale, să poată face schimb de
experiență și să contribuie cu idei care să ajute alte comunitați de români.
Prin intermediul Clubului dorim să contactăm și să ținem legătura cu românii implicați în viața politică în țările în care traiesc.
zz Am inițiat dezbaterea și aprobarea listei de priorități legislative ale Senatului
în domeniul comunităților de români din afara țării pentru legislatura următoare. Am prioritizat astfel dezbaterea cu prioritate a inițiativelor legislative
care răspund celor mai des ridicate probleme de către românii din Diaspora.
Activitatea în Comisia pentru comunitățile de români din afara țării
zz Am participat la reuniunile Trilateralei România - Polonia Turcia și a Trilateralei Bulgaria - România - Serbia, formate diplomatice de consultare foarte
importante în context regional și subregional.
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