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1. Introducere

   Plecarea românilor din țară este cea mai mare problemă a României din 
ultimul deceniu. Ultima cifră prezentată în 2019 de către Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni este extrem de mare 9,7 milioane de români trăiesc 
în afara granițelor României. Acest fenomen de migrație se mărește zi de zi și 
a fost provocat în mare parte de slabă guvernare a țării din ultimi 30 de ani. 
Această migrație aduce cu sine probleme sociale și economice României. 
Fiecare dintre noi cunoaște cel puțin un copil care a rămas să fie crescut de 
bunici sau de către unul dintre părinți ori familii în care unul dintre soți este 
plecat peste hotarele țării.

   Un alt aspect îngrijorător este acela că acest fenomen pare să fi atins 
maximum posibil. Fiind în România în concediu pe perioada verii am auzit 
multe persoane care doreau să plece din țară. Unii au spus: ‘’mai am doi ani 
până la pensie după care abia aștept să plec’’, alții spuneau ‘’la anul după ce 
termin liceul o să plec și eu’’.

   Dar pe de altă parte nici aici în diaspora nu sunt toate roz și din nou 
guvernelor din ultimii 30 de ani nu le-a prea păsat de diaspora decât în 
preajma alegerilor făcând promisiuni care nu au fost duse la îndeplinire.

    Principalul meu țel este de a schimba acest trend de migrare și de a aduce 
diaspora din nou ACASĂ. Dar totodată o să sprijin  și românii care și-au 
format rădăcini în țările de adopție.



2. Măsuri generale

   Creșterea procentului din PIB alocat pentru investiții și totodată creșterea 
absorbției de fonduri Europene astfel încât să se creeze cât mai multe locuri de 
muncă și românii să nu mai fie nevoiți să plece din țară.

  Reforma sistemului de învățământ începând cu preșcolari și clasele 
primare(un prim pas este combinarea învățământul teoretic cu învățământul 
practic).

  Reforma sistemului sanitar prin depolitizarea conducerilor unităților 
sanitare, creșterea numărului de spitale și dotarea acestora cu aparatură 
performanță.

 Implementarea Master Planului pe Transporturi însemnând conectarea 
regiunilor istorice prin autostrăzi, un transport feroviar mai eficient și 
dezvoltarea porturilor de pe Dunăre și de la Marea Neagră.

    Digitalizarea administrațiilor publice și locale și totodată restructurarea lor.

 Dezvoltarea de programe pentru promovarea turismului și a produselor 
tradiționale românești.

  Creșterea numărului de programe de dezvoltare în agricultură, finalizarea 
intabulării pământurilor, crearea de asociații de fermieri pentru a avea un lanț 
scurt de distribuție mai eficient.
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3. Măsuri specifice pentru 
diaspora

                                                       3.b

Schimbarea din rădăcini a politicilor referitoare la diaspora.

 Crearea unui departament pentru diaspora care să cuprindă reprezentanți din 
toate ministerele. Acest department să fie responsabil:

● crearea de programe și politici pentru diaspora.
● crearea unui program de evidență al diasporei astfel încât  să existe o 

evidență cât mai exactă al numărului de români din afară granițelor.
● eliminarea abuzurilor la care sunt supuși cetățenii românii în alte state;
● inversarea fluxului migrației;

Implicarea activă a cetățenilor din diaspora în viață politică și 
socială din România.

● Să se ofere posibilitatea cetățenilor de a vota în străinătate pentru 
circumscripțiile din România;

● introducerea votului electronic;
● un număr de parlamentari echitabil pentru diaspora;
● asigurarea unui număr suficient de secții de votare;
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Îmbunătățirea legăturii dintre diaspora și autoritățile statului 
român din diaspora

● Implicarea comunităților din diaspora în îmbunătățirea serviciilor 
consulare;

● Creșterea numărului de consulate în funcție de numărul de români din 
diaspora;

● Simplificarea procedurilor de emitere a actelor necesare celor din 
diaspora;

● O funcționare mai bună a consulatelor itinerante;
● Creare de centre consulare, precum și a unor pliante prin care cetățenii 

români să fie informați despre diferitele elemente, din legislația țării în 
care au emigrat care se le fie de ajutor (legislația muncii, legislația 
asigurărilor sociale și de sănătate, etc.

Formarea legăturii dintre Diaspora și România prin cultură și 
învățământ

● Înființarea unei platforme online pentru educație care să ajute copiii 
și/sau părinții în a învață limba română prin intermediul unor manuale, 
clipuri video / cursuri online;

● Promovarea în diaspora a produselor tradiționale românești prin 
intermediul unor festivaluri;

● Încurajarea diasporei în păstrarea tradițiilor și a religiei prin 
intermediul unor evenimente, respectiv susținerea deschiderii lăcașelor 
de cult în limba română.
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Sustinerea repatrierii diasporei

● Consilierea psihologică pentru românii care se întorc acasă dar și a 
copiilor celor care sunt plecați în străinătate;

● Înființarea de departamente în cadrul primăriilor care să se ocupe cu 
consilierea celor întorși acasă pe diferite probleme (muncă , legislație)

● Crearea mai multor programe de finanțare a afacerilor prin care 
românii din diaspora să fie încurajați să se întoarcă acasă;

● Crearea de proceduri rapide pentru redobândirea cetățeniei române 
pentru cei care locuiesc în țări care nu acceptă dublă cetățenie;

● Crearea în cadrul consulatelor a unui birou de consiliere pentru cei care 
doresc să se reîntoarcă acasă;

● Crearea unui program on-line prin care cetățenii din diaspora pot să 
aplice pentru funcțiile publice din România;

● Oferirea de terenuri în arendă din domeniul primăriilor, acolo unde 
există, celor care vor să se întoarcă și să investească în România;

● Angajarea în cadrul fiecărei școlii a unor profesori dedicați pentru 
integrarea copiilor reveniți din diaspora;

● Dezvoltarea prin intermediul tuturor instituțiilor statului și a 
mass-media un mediu propice pentru cei care vor să se întoarcă acasă 
astfel încât aceștia să nu fie condamnați și stigmatizați de către ceilalți;

● Proceduri simple pentru fluxurile de capital astfel încât antreprenorii să 
poată investi mai ușor în România;

● Un proces simplu de recunoaștere a diplomelor și actelor dobândite în 
diaspora. 



Toate aceste propuneri reprezintă începutul unei schimbări pentru românii de 
pretutindeni. E important să ne unim forțele și să muncim împreună, pentru că 

unitatea și solidaritatea sunt baza principiilor noastre.


