
 

 

 
 

PROGRAM POLITIC 
 
 
De-a lungul ultimelor decenii, guvernele României au privit nepăsătoare cum milioane de 
români au luat cea mai grea decizie din viața lor și au decis să-și părăsească țara în căutarea 
unui trai mai bun departe de familii. Un stat măcinat de corupție și care a dat dovadă de 
nenumărate ori de o crasă incompetență la toate nivelurile aparatului public nu doar că ne-
a îngreunat dezvoltarea în pas cu celelalte națiuni europene, dar ne-a pus tuturor viața în 
pericol oricând a avut ocazia. 
 
O profesionalizare reală și o politică în interesul cetățeanului este imperativ necesară pentru 
a putea progresa spre un nivel de trai decent, similar cu cel din statele spre care au emigrat 
românii după accederea țării în Uniunea Europeană.  Un bun exemplu îl reprezintă Spania, o 
țară care a reușit să construiască și să mențină un sistem public eficient și orientat spre 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii săi. Locuind în această țară de la 
vârsta de 14 ani, am avut șansa să înțeleg efectele acțiunilor unei clase politice căreia îi pasă 
de binele societății. În consecință, cei trei stâlpi pe care se bazează candidatura mea au 
rădăcini în experiența dobândită în țara adoptivă. 
 

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE 
 
Anual se estimează că în lume între 600.000 și 820.000 de persoane sunt traficate peste 
granița de stat. În aceste cifre nu sunt incluse și persoanele traficate în interiorul statelor, 
număr ce poate atinge cifre de milioane. Se estimează că aproximativ 70% din numărul 
persoanelor traficate sunt femei și fete, care în cea mai mare parte sunt obligate să practice 
prostituția. Aproximativ 30% din numărul persoanelor traficate sunt minori, care sunt 
exploatați sexual, sunt obligați să muncească, le sunt preluate organele sau sunt supuși 
altor forme de abuz. 
 
La nivelul Uniunii Europene traficul de persoane este recunoscut ca fiind o acțiune criminală 
gravă, împotriva principiilor și valorilor europene: dreptul la egalitate, la demnitate, la o viață 
trăită fără frică. Rămâne o formă de crimă organizată deosebit de profitabilă, fiind interzisă 
în mod explicit de către Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale. Daunele produse 
asupra victimelor și a societăților sunt ireversibile. 
 
Într-un raport al Comisiei Europene publicat la finalul lui România ocupă locurile fruntașe în 
ceea ce privește taficul de ființe umane. Potrivit acestui raport, România contribuie într-o 
proporție de 21% la numărul total de victime, 21% în ceea ce privește numărul de suspecți 
traficanți și 44% din numărul de urmăriri penale la nivelul UE. Numai în perioada 2015-2016 
au fost identificate 1636 de victime provenind din România. Agenția Națională împotriva 
Traficului de Persoane a raportat pentru anul 2018 un număr de 497 de victime. Cele mai 
multe dintre acestea sunt femei tinere, iar 36% sunt minori, care provin din medii 
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dezavantajate și familii sărace, având un nivel de educație scăzut, fiind astfel mult mai 
vulnerabile și ușor de manipulat de către grupurile criminale. 
 
În ultimele decenii utilizarea tehnologiei, în special a internetului, a permis rețelelor de trafic 
de ființe umane să se extindă. Acestea s-au multiplicat, modus operandi s-a rafinat, au fost 
inventate strategii noi, fiind mult mai greu de reperat și demantelat. Corupția și 
complicitatea unora care sunt învestiți cu autoritate este mai mult decât o presupunere. 
Potrivit raportului Comisiei Europene amintit anterior, 3280 de români au fost declarați 
suspecți, 2777 au fost arestați și cercetați pentru trafic de ființe umane, 817 au fost trimiși 
în judecată și 585 au fost condamnați. 
 
Cazurile recente de la Caracal și Țăndărei au scos la suprafață fenomenul traficului de 
persoane în România, un subiect aproape neatins de opinia publică în ultimii ani. Acestea 
sunt doar două exemple prin care modificările aduse codurilor penale au favorizat agresorii. 
1846 de victime ale traficului de ființe umane au apelat la poliție în perioada 2015-2016. 
Niciuna dintre acestea nu a fost dispusă să depună mărturie în instanță. 
 
Sistemul din România este construit astfel încât să descurajeze victimele și să protejeze 
agresorii. În ultimii ani prea puține măsuri au fost luate pentru diminuarea traficului de ființe 
umane, corupția fiind întreținută de politicieni birocrați și fără conștiință, la fel de inumani 
ca cei mai abrutizați traficanți, care cel mult ridică din umeri și se agită cu manevre populiste, 
dar ineficiente. 
 
Din păcate, sclavia modernă e un fenomen pe care nici măcar noi, USRPLUS, nu-l vom putea 
stârpi prea curând, dar depinde de noi să începem și să susținem aceasta luptă. 
În continuarea planului meu pentru Parlamentul European, doresc să-mi asum această 
luptă în Parlamentul României. Știu că problema va fi eradicată doar atunci când nivelul de 
trai și nivelul educațional vor elimina tentația de asumare a unor riscuri care duc victimele 
în această situație. Dar acest lucru nu înseamnă că nu putem lua niște decizii care să ajute 
acum atât lupta cât și reintegrarea victimelor în societate. 
 
În acest sens, îmi propun să acționez în 3 direcții principale: 
 

1. Protecția martorilor 
 
Una dintre problemele principale cu care se confruntă instituțiile active în această luptă, atât 
din România cât și din alte țări, este inabilitatea de a convinge victimele să depună mărturie. 
Iar unul dintre motivele principale care provoacă această problemă este lipsa unui program 
adecvat de protecție a martorilor. 
 
În acest moment, orice victimă salvată dintr-o țară din vest este trimisă pentru proces în 
România unde, în lipsa unui asemenea program, este nevoită să se întoarcă în locul de unde 
a fost racolată inițial și unde este cea mai vulnerabilă în fața traficanților. 
 
Consider că este necesar un program de relocare și protecție a martorilor fie doar la nivel 
național, fie în colaborare cu alte state europene, care să asigure acestor persoane protecția 
de care au nevoie fie doar pe parcursul procesului, fie pentru restul vieții lor. Până nu vom 



 

 

reuși să le oferim acestor femei încrederea că sistemul le poate proteja, șansele să se 
expună depunând mărturie într-un proces sunt minime. Iar șansele să oprim acest trafic 
fără colaborarea victimelor sunt infime. 
  

2. Reintegrarea victimelor în societate 
 
Victimele sunt, în majoritate covârșitoare, persoane cu o stare materială precară ademenite 
să-și caute norocul în vest pe baza unor oferte fictive sau promisiuni deșarte. Ajunse acolo, 
sunt răpite și obligate sa se prostitueze. 
 
Din păcate, chiar și atunci când autoritățile din vest identifică acel cerc de traficanți și reușesc 
să elibereze victimele, singura lor perspectivă este să se întoarcă în România, la starea 
financiară de care încercau să scape inițial, uneori găsindu-se într-o situație chiar mai 
ingrată, având în vedere anatema pusă deasupra lor de către membrii comunității. 
 
O posibilă soluție pentru rezolvarea acestei probleme grave ar cuprinde trei aspecte: 
  
 Un program de consiliere a victimelor pe termen lung. Aceste persoane trebuie să aibă 

suportul necesar pentru a nu se simți singure și abandonate  în încercarea de a-și 
recâștiga încrederea în sine și în cei din jur în urma unei astfel de experiențe 
traumatizante. 

 Programe de educare și calificare sau recalificare profesională. Se vorbește mult 
despre asemenea programe și este o nevoie reală implementarea lor în extrem de 
multe zone și domenii. Totuși noi, ca societate, avem responsabilitatea de a prioritiza 
programele adresate victimelor (atât ale traficului uman cât și ale altor situații) și de a 
face toate eforturile necesare pentru a le acorda sprijinul. 

 Suport pentru relocare. De multe ori, victimele sunt nevoite să facă față nu numai 
traumelor suferite, ci și prejudecăților societății, fiind deseori marginalizate de 
comunitate. În aceste cazuri, pentru a ușura o reintegrare în societate, statul trebuie să 
le ofere soluții concrete pentru a-și reclădi viața. De la o procedură simplificată de 
schimbare a numelui, până la un suport financiar temporar pentru a facilita mutarea în 
altă localitate, trebuie identificate și implementate măsuri care să permită acestor 
persoane să-și recupereze dreptul la libertate și la demnitate. 

  

3. Susținere pentru autoritățile care duc această luptă 
 
În România, chiar și atunci când instituțiile doresc să lupte cu crima organizată, suportul este 
minim în cele mai bune cazuri: legi confuze, dacă nu chiar făcute în avantajul infractorilor, 
fonduri insuficiente, lipsa colaborării și coordonării între instituții, presiuni politice, numirea 
de persoane incompetente sau corupte în funcții de conducere. Îmi propun sa fiu în 
parlament aliatul celor care luptă împotriva traficului de ființe umane și a crimei organizate. 
 
Voi face tot posibilul pentru a asigura un cadru legislativ simplificat și clar, care să ajute 
instituțiile, și voi lupta ca ele să aibă fondurile necesare și să fie protejate de ingerințe și 
presiuni politice. Îmi propun să încurajez colaborarea între instituții atât în România cât și la 
nivel european și să contribui la eliminarea piedicilor care o îngreunează. 



 

 

INFRASTRUCTURA 
 
Nu doar orice român, ci și orice străin care vizitează pentru prima dată România ne va spune 
că avem probleme serioase cu infrastructura. Știm cu toții cât de mult afectează acest lucru 
dezvoltarea țării. Ca diasporean, arhitect și cetățean român, sunt profund revoltat de situația 
în care ne aflăm. Avem autorități locale care preferă să facă fântâni arteziene în loc să 
dezvolte străzile sau canalizările din localitățile aflate în responsabilitatea lor. Avem o țară 
care se scaldă în planuri de infrastructură și studii de fezabilitate rămase nefolosite. Aceste 
lucruri nu se vor schimba cât timp nu avem în parlament oameni conștienți de importanța 
dezvoltării unei infrastructuri durabile și utile. 
 
Îmi propun să folosesc experiența dobândită ca arhitect în Spania, una dintre țările renumite 
pentru nivelul de dezvoltare al infrastructurii, în a contura o viziune modernă și ancorată în 
realitate pentru infrastructura din România. Voi face tot posibilul pentru a contribui la un 
cadru legislativ care să asigure proiecte profesioniste, în interesul cetățenilor, și procese de 
realizare transparente, fără contracte acordate pe „ochi frumoși”. 
 

1. Autostrăzile 
 
Suntem printre codașii Europei la kilometrii de autostradă construiți, cu 866. Dacă privim 
numărul de kilometri de autostradă raportat la populația țării, suntem de departe ultimii din 
Uniunea Europeană. Arată acest lucru ca și cum România ar fi absorbit peste 10 miliarde de 
euro de la Uniunea Europeană în ultimii 6 ani? Unde mai pui că rata de absorbție a acestor 
fonduri în țara noastră este mult mai slabă decât media europeană. Proiectele de 
infrastructură la nivel național sunt plănuite insuficient și iresponsabil, blocate din cauza 
legilor prost făcute și a incompetenței autorităților și condamnate să rămână la stadiul de 
vise frumoase. Vrem să se întâmple asta în continuare cu proiecte precum autostrada Târgu 
Mureș – Iași – Ungheni? 
 
Spre comparație, Spania se poate mândri cu peste 17 mii de kilometri de autostradă într-o 
rețea ultradezvoltată și reînnoită constant prin planuri bine puse la punct pe termen lung. 
Avem nevoie de autostrăzi pentru a dezvolta în continuare țara noastră. Dar pentru a realiza 
aceste autostrăzi avem nevoie de un stat care sa susțină construirea lor, nu să o încurce. 
Îmi propun ca în Parlamentul României să mă lupt pentru: 
 
 Studii de fezabilitate doar pentru proiecte finanțate. Una dintre marile afaceri ale 

ultimilor ani a fost legată de aceste studii. Ne aflăm în situația în care multe dintre ele 
ajung să expire, devenind inutile, iar proiectele ajung astfel să aibă în spate mai multe 
studii de fezabilitate. Trebuie să oprim acest robinet. Studiile de fezabilitate trebuie 
făcute doar atunci când există fondurile necesare și voința politică de a porni proiectul. 
 

 Folosirea fondurilor europene. Trebuie să ne concentrăm prioritar pe investițiile care 
sunt cofinanțate de Uniunea Europeană. Ținem cu toți minte când Victor Ponta a încercat 
să negocieze schimbarea unui culoar european pentru că dorea autostradă pe Valea 
Prahovei, nu pe Valea Oltului. În niciun caz nu mai trebuie să avem cazuri de guverne 



 

 

sau parlamente care să accepte întârzierea proiectelor doar pentru a satisface niște 
promisiuni electorale. Nu ne mai permitem amânări. 

 

2. Infrastructură urbană modernă 
 
În anul 2020 avem încă autorități locale care nu înțeleg beneficiile unei planificări a 
infrastructurii din localitatea lor. PUZ-urile sunt doar niste cuvinte folosite de ONG-uri. 
Construcțiile private sunt făcute haotic, iar spațiile comune sunt amenajate în general după 
mofturile edilului și nu după nevoile comunității. Piețe betonate, fântâni arteziene, borduri 
schimbate anual – cam la acestea se rezumă investițiile locale în infrastructură. 
 
Avem șansa ca în mandatul următor să alegem primari și consilieri locali cu adevărat 
interesați de acest aspecte, dar acești oameni vor avea nevoie de susținere din parlament. 
Vor avea nevoie de reguli clare și simple pe care să le urmeze și de instituții ale statului care 
să-i ajute, nu să-i blocheze. 
 
Nu în ultimul rând, în orașele mari trebuie încurajate reducerea traficului motorizat și axarea 
pe pietonalizare, pe drumuri mai prietenoase pentru bicicliști și pe condiții și facilități mai 
bune pentru persoanele vulnerabile, care au și mai mult de suferit acum, pe timpul 
pandemiei. 
 

3. Siguranță 
 
Dacă la autostrăzi suntem ultimii din Uniunea Europeană, la nefericitul capitol al deceselor 
în urma accidentelor de trafic suntem pe primul loc. În România, statisticile anuale continuă 
să arate aproape 2000 de morți în accidente rutiere. În ultimii 20 de ani avem cea mai mică 
scădere a acestui număr din Uniunea Europeană. Spre comparație Spania, care are o 
populație mai mult decât dublă față de cea a noastră, a scăzut de la 5500 de decese la 1700 
în aceeași perioadă. Suntem, de asemenea, țara cu cel mai mare număr de copii uciși în 
accidentele rutiere raportat la populația de sub 18 ani. 
 
O problemă de siguranță constituie, în mai multe zone din România, și riscul seismic. Avem 
573 de clădiri cu risc seismic de cel mai înalt grad, dintre care 354 în București, 175 dintre 
ele fiind pericol public. Reconsolidarea acestor clădiri stă să înceapă, în unele cazuri, de mai 
bine de 25 de ani, programele existente nefiind implementate. Pe lângă acest fapt, de 
aproape la fel de mulți ani nu mai avem informații noi cu privire la astfel de clădiri, 
nemaifiind pusă în aplicare nicio expertiză de acest tip. 
 
Avem nevoie de un plan de prevenție a accidentelor la nivel de infrastructură, prin care să 
prioritizăm ameliorarea celor mai mari factori de risc în siguranța românilor. Calitatea 
șoselelor, a semnalizării și a iluminării nu mai poate fi un gând de pe urmă, cum nu poate fi 
nici implementarea programelor de reabilitare pentru clădirile cu risc seismic. Îmi doresc, 
de asemenea, să implementăm sisteme inteligente de control al traficului lângă școli, 
pentru a preveni accidentele în care sunt implicați copii. Acest lucru poate fi reglementat la 
nivel legislativ. 



 

 

VOTUL ELECTRONIC 
 
Votul electronic pe internet este unul din obiectivele mai multor țări europene, cum ar fi 
Franța, Elveția, Belgia, Olanda, Germania, țări care se află în diferite stadii de implementare 
și testare.  
 
Este operațional în Estonia din 2005. La primul vot electronic pe internet din Estonia (2005) 
au votat 2% din alegători, la ultimul (2019) au votat 44% din alegători, inclusiv din 
străinătate. Sistemul estonian este unul hibrid, care permite vot atât electronic, cât și fizic. 
Votul electronic se desfășoară pe parcursul unei săptămâni, înaintea votului fizic. 
 
În cazul în care un alegător votează și electronic și fizic, este luat în considerare cel fizic 
(votul electronic este eliminat de la numărătoare). Totodată, sistemul permite alegătorului 
să se „răzgândească”, adică să își schimbe votul. În acest fel, dacă un alegător este forțat de 
către șef sau decident politic să voteze într-un anumit fel, acesta își poate schimba ulterior 
votul fără cunoștința șefului.  
 
Foarte important: votul electronic poate fi introdus numai după implementarea unui sistem 
foarte sigur de identificare a votantului care este reprezentat, în Estonia, de cartea de 
identitate electronică. Aceasta este „calificată” din punct de vedere al certificatului digital, 
adică are un grad de siguranță „ridicat” pentru identificarea alegătorului, conform 
regulamentului european eIDas (910/2014).  
 
În România, pe parcursul anului 2021 urmează să fie introdusă cartea de identitate 
electronică (legea a fost votată și promulgată deja), un pas obligatoriu înaintea 
implementării votului electronic. 
 
Un termen realist pentru implementarea efectivă a votului electronic este 2028, deoarece 
sistemul trebuie să fie testat și auditat atât de o firmă internațională cu reputație, cât și de 
către serviciile naționale de securitate. 
 
În ultimii ani Diaspora românească nu de puține ori a fost privată de dreptul de a vota prin 
maniera defectuoasă în care au fost organizate alegerile. Existența posibilității de a vota 
electronic devine cu atât mai importantă, fiind chiar o obligație morală față de românii 
răspândiți pe tot cuprinsul globului și care nu întotdeauna au în apropiere o secție de vot.  
 
Una dintre îmbunătățirile la îndemână și cu impact pozitiv imediat pe care le voi promova 
este acordarea dreptului românilor din Diaspora de a vota cu documente expirate, eliminând 
astfel un obstacol birocratic devenit insurmontabil pe timp de pandemie. Această măsură a 
fost aplicată deja în Franța. 


