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Credem în asumarea responsabilității individuale și ne
dorim un partid cu oameni responsabili.

1 Introducere
România anului 2020 are șansa unui context istoric care să stea la baza
următorului ciclu de 4 ani de dezvoltare.
Alegerile locale și cele pentru Parlamentul României vin să completeze
ciclul electoral 2019-2020 în care românii au demonstrat, prin prezența la
vot și prin rezultate, că sunt gata pentru schimbarea pe care o așteptăm
de peste 30 de ani.
USR PLUS crede în principiul asumării responsabilității și ne dorim să
facem parte din următoarea generație politică pentru a pune umărul la
schimbarea României.
Împreună vrem să demonstrăm că viitorul României se poate construi prin
competențe, implicare, meritocrație, asumarea responsabilității, respect și
determinare.

2 Principii si Valori
Credem într-o Românie nouă, o Românie curată, modernă și prosperă.
Credem în implicarea cetățenilor și în construirea propriului viitor; pentru
asta este necesară implicarea noastră individuală, a fiecăruia. Politica
înseamnă mai mult decât un simplu vot, politica înseamnă tot ce vedem și
atingem în fiecare zi: de la străzi și spitale până la școli și instituții publice.
Politica ne atinge în fiecare aspect al vieții noastre, motiv pentru care
credem că este responsabilitatea noastră de a ne implica zi de zi în viața
propriei societăți.

Vrem să fim parte activă a societății și să ne implicăm în construirea
viitorului copiilor noștri.

Propunerile următoare au menirea de a completa programul politic al
partidului USR PLUS și viziunea noastră pentru următorii 10 ani asupra
viitorului României.
Pentru viitorul meu mandat îmi propun să fac parte din următoarele
comisii parlamentare:
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială
- Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
De asemenea, printre principalele măsuri pe care le voi susține și care sunt
detaliate mai jos reintră:
- Extinderea rețelei consulare
- Debirocratizarea instituțiilor
- Protecția românilor din Străinătate

3 Proiecte și Propuneri Legislative
3.1 Digitalizare
O societate modernă este una
capabilă să își dezvolte propriile
competențe și să se bazeze pe
cele mai moderne tehnologii
pentru
facilitarea
și
transparentizarea proceselor și
informațiilor de interes public.

Tehnologia facilitează interacțiunea dintre cetățean și stat, punându-l pe
cel dintâi în centrul politicilor publice, oferind spații noi de implicare civică,
politică și socială până acum inaccesibile. Statul poate deveni cu
adevărat deschis, transparent în administrarea bunului public, atât prin
eficiența serviciilor, cât și prin crearea cadrului pentru ca noile
oportunități pentru inovații disruptive să se nască și să se dezvolte în
România. (Program Politic PLUS 2020-2030)

Printre prioritățile statului român ar trebui să se găsească digitalizarea
proceselor, transparentizarea informației publice, debirocratizarea și
implementarea cetățeniei active.
Pentru viitorul mandat, îmi propun 3 obiective principale.

3.1.1 Registrul românilor
Cei 5,5 milioane de români care locuiesc oficial în afara țării (conform
datelor oficiale ale statelor de reședință) nu figurează în nicio evidență sau
registru ale statului român, asta deși inclusiv studii și rapoarte oficiale au
confirmat acest număr1.
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Spre exemplu, raportul Ministerului Românilor de Pretutindeni din Iulie 2019.

Această situație implică două mari nedreptăți: nealocarea unui buget
adecvat pentru românii din afara țării și nereprezentarea corectă a
acestora în Parlamentul României.
Pentru aceasta îmi propun susținerea unei inițiative legislative care să
permită înființarea unui registru al românilor din Diaspora (pe modelul
celor deja existente în alte state europene2) care să dea statului o viziune
reală și actualizată a populației. Înscrierea va fi un drept dar și o obligație a
cetățenilor care au domiciliu stabil în afara țării de mai mult de un an.
Acest lucru va permite, în primul rând, clarificarea situației fiscale a
cetățenilor, deoarece aceștia își vor plăti taxele și impozitele doar în țara de
domiciliu, conform legislației Europene în vigoare.
În al doilea rând, o evidență corectă și reală a populației va permite o mai
bună reprezentare a tuturor românilor, conform domiciliului real și a
Circumscripției Electorale de care realmente aparțin.

3.1.2 Ghiseu Unic
Problema birocratizării excesive a proceselor duce la blocaje între instituții
și la cele în relația dintre cetățean și autorități.
Într-o societate modernă, sistemele informatice sunt cele care umblă de la
un ghișeu la altul în locul cetățeanului.
Spre exemplu, în multe state dezvoltate de afară, depunerea
documentelor sau finalizarea practicilor (reînnoirea cărților de identitate
sau a pașaportului, obținerea certificatelor de naștere sau de căsătorie,
etc.) se poate face direct online fără necesitatea unei programări și
eliminând statul la cozile interminabile de la instituții sau de la Consulate.
Pentru următorul mandat îmi propun susținerea implementării de
standarde normative și tehnice pentru schimbul de date între instituții, în
așa fel încât interacțiunea dintre cetățean și instituții să se facă după
Câteva exemple, AIRE - Anagrafe Italiana Residenti all’Estero (Italia) sau Registre des
français établis hors de France (Franța).
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principiul “Only-once”, adică o singură interacțiune pentru rezolvarea
oricărei probleme sau obținerea oricărui document de la stat.

Un model de guvernanță digitală simplificat, sigur și dinamic, care să
stimuleze competitivitatea și transparența în cheltuirea banului public,
este piatra de temelie a unei administrații eficiente.
(Program Politic PLUS 2020/2030)

3.1.3 Dispariția documentelor scrise
Principiul
dematerializării
documentelor
presupune
eliminarea, pe cât posibil, a
copiilor și documentelor scrise. Nu
vreau ca vreun român să mai
alerge după hârtii inutile, între
consulate și țară, pentru acte ușor
de obținut online.
Pentru aceasta, este nevoie ca
orice inițiativă spre digitalizare să fie acompaniată de inițiative legislative
care să simplifice, în primul rând, din punct de vedere legal și instituțional,
întregul proces birocratic.
În această privință voi promova activ implementarea de sisteme de
identitate digitală/e-ID care să dea acces instant cetățenilor la ghișee
virtuale
precum
și
posibilitatea
de
obținere
a
tuturor
documentelor/practicilor birocratice direct de acasă.
Identitatea digitală va facilita direct cel puțin două măsuri pe care ni le
dorim cu toții:
- Accesarea practicilor birocratice direct de acasă, din spatele unui
calculator
- Obținerea documentelor necesare (spre exemplu, certificatul de
naștere sau cel de căsătorie) în format electronic, fără necesitatea
prezenței fizice la ghișeu.

3.2 Protectia Muncii și
Măsuri Sociale
Conform
statisticilor
statului
român, peste 10.000 de medici
români au părăsit România din
2018 până astăzi.
În Italia, spre exemplu, țara cu cea
mai mare comunitate de români
din afara țării (cu excepția comunităților istorice), locuiesc oficial peste 1,2
milioane de români. Peste 80% dintre aceștia sunt cetățeni activi care
muncesc și contribuie la menținerea sistemului social al țării în care
locuiesc, fapt ce duce la un dezechilibru major al raportului de
contribuabili al sistemului de pensii, spre exemplu, față de beneficiari.
Spre comparație, raportul dintre populația potențial activă și totalul
cetățenilor este de circa 64,31%3. Acest dezechilibru este net în favoarea
țării de origine și puternic în defavoarea României care își pierde o parte
importantă a populației active.
Lipsa aceasta se simte în toate sectoarele, de la cel medical, la transporturi
și construcții sau la agricultură și educație și apasă puternic pe sistemele
de siguranță socială și de pensii.
O mare parte din acești oameni întâlnesc apoi condiții grele sau
complicații administrative în țările de adopție. Situația lor legală este
deseori incertă, iar cei care ar trebui să îi apere își declină mereu
responsabilitatea.
Pentru următorul mandat, îmi propun:
1. Amendarea legii 62/2019 pentru a asigura că în fiecare consulat
dintr-o regiune cu cel puțin 70.000 de români există cel puțin o
persoană care să le poate oferi românilor asistență în domeniul
dreptului muncii și afaceri sociale.
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Conform unui studiu CNPP Diaspora din cadrul PLUS.

2. Lansarea unor rețele profesionale România - Diaspora (medici,
educatori, IT-iști, ingineri, transportatori, etc.) care să faciliteze atât
mobilitatea economică pentru cei din afară cât și să evidențieze
posibilitățile de repatriere. Asta deoarece România are nevoie în
momentul de față atât de forța de muncă pierdută cât și de
experiența, expertiza și know-how-ul românilor care au activat în
diferite domenii în afara țării.

3. Lansarea unui proiect de lege care să prevadă un buget pentru
misiunile României din regiunile cu cel puțin 100.000 de români,
care să asigure asistență socială de urgență, pentru toate cazurile de
forță majoră (cum s-a întâmplat de exemplu în momentul
pandemiei COVID-19, când autoritățile românești au fost copleșite de
numărul mare de cereri de asistență și ajutor).

3.3 Romanii din Diaspora
Acum, în afara țării trăiesc peste 5.5
milioane de români4, fără a-i lua în
considerare pe cei din comunitățile
istorice. România este în momentul
de față pe locul doi în lume la
emigraţie, o pierdere care a totalizat
peste 3,4 milioane de români doar
în ultimii 10 ani.
Fie că ne referim la primul val de români plecați în anii ‘90 în prima parte a
perioadei post-decembriste, sau le cei plecați după aderarea la Uniunea
Europeană, fiecare dintre aceștia au căutat un trai mai bun pentru ei și
pentru familia lor, un trai pe care România acelor ani nu a reușit să îl ofere.

România e acolo unde sunt românii.
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Studiu CNPP Diaspora PLUS.

Construirea punții de legătură între stat și cetățeni începe de la
conștientizarea faptului că românii reprezintă o comunitate ce trăiește în
toată Europa și pe tot mapamondul.
În primul rând, statul român trebuie să implementeze măsuri care să
garanteze bunăstarea propriilor cetățeni, măsuri ce vor încetini parte din
procesul de exod care încă ne afectează de atâția ani. Fie că ne referim la
proiecte de infrastructură, la îmbunătățirea condițiilor din școli, la
construirea de spitale noi și moderne sau la oportunități de muncă și
dezvoltare socială, prioritatea statului trebuie să fie bunăstarea propriilor
cetățeni.
În al doilea rând, orice politică legată de românii din străinătate trebuie să
plece de la premisele că marea majoritate dintre aceștia au menținut
legătura cu România și că își doresc, la un moment dat, să se întoarcă în
țară. Pentru a facilita acest proces, statul român are nevoie de a
implementa proiecte care să faciliteze românii care doresc să se întoarcă în
România.
Printre priorități, ar trebui să existe dezvoltărea mediului antreprenorial
pentru românii care au lucrat și și-au dezvoltat o expertiză într-un anumit
domeniu în afara țării, facilitarea anumitor sectoare de importanță
strategică (precum sănătatea sau domeniul IT), acordarea de granturi,
subvenții și facilități fiscale pentru cei care se întorc în România, sau
înlesnirea incluziunii în programa școlară a copiilor care au învățat în
străinătate.
Pentru mandatul de parlamentar, îmi propun susținerea de inițiative
legislative pe trei direcții principale.

3.3.1 Reprezentarea Diaspora în Parlament
Parlamentul României, în actuala legislatură, este format din 329 de
deputați și 136 de senatori. Un calcul simplu raportat la populația oficială a
țării arată că avem un membru al Camerei Deputaților la fiecare 73.000 de
cetățeni români și un Senator la fiecare 168.000. Raportat la numărul de
români din afara țării, ar trebui alocați peste 75 de Deputați și 33 de
Senatori circumscripției 43-Diaspora.

Momentan, sunt alocați 4 Deputați și doar 2 Senatori.
Unul din principalii factori al acestei situații este faptul că statul român nu
deține o evidență reală și concretă a românilor din afara țării.
Implementarea Registrului românilor din Diaspora (asumat în acest
program politic) va pune bazele necesare pentru inițierea procesului
legislativ pentru o corectă reprezentare a tuturor cetățenilor în Parlament.

3.3.2 Extinderea Rețelei Consulare
O altă formă de nereprezentare corectă a românilor din Diaspora o
reprezintă rețeaua Consulară, insuficient dezvoltată pentru a asigura
românilor servicii eficiente. Fie că ne dorim timpi mai mici de așteptare
pentru eliberarea documentelor sau oficii consulare mai aproape de
comunitățile de români, este nevoie de alocarea mai multor resurse și de
deschiderea mai multor sedii de reprezentare în străinătate.
Spre exemplu, în Italia, țara cu cea mai mare comunitate de români din
afara României, statul român este reprezentat doar de Ambasada de la
Roma și 6 oficii Consulare, asta deși comunitatea românească din Italia
numără peste 1,2 milioane de cetățeni cu domiciliul în această țară. Asta
înseamnă un Consulat la aproape 200.000 de români, ceea ce reprezintă o
reprezentare profund ineficientă și deficitară, dacă ne gândim că marea
majoritate dintre aceștia au nevoie recurent de finalizarea cât mai rapidă a
diferitelor practici, cum ar fi reînnoirea pașaportului, obținerea
certificatelor de naștere, căsătorie, deces sau a titlurilor de călătorie.

