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Situatia romanilor din afara tarii
La 30 de ani de la Revolutie si la 13 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania a oscilat intre
rezultate incurajatoare si catastrofale din punct de vedere economic, social sau politic. Desi un turist strain in
Romania anului 1988 ar putea enumara multe schimbari in bine la o noua vizita astazi, imaginea aceasta
ascunde multe neajunsuri.  Ele afecteaza in general intreaga populatie a tarii,  iar uneori cifrele sunt de-a
dreptul alarmant. Cateva exemple:

 Saracie: conform datelor furnizate de Eurostat, 23,5% din populatia Romaniei era in risc de saracie,
cea mai mare cifra din UE (date din 2018)1

 Educatie: avem o rata de aprox. 40% de analfabetism functional la absolventii ciclului de gimnaziu,
asa cum reiese din proiectul preziden ial România Educată din 2018țial România Educată din 2018 2; 

 Conform Indicelui de Perceptie a Coruptiei realizat de Transparency International, suntem pe locul
70 in lume in acest domeniu; in UE, doar Ungaria are un scor asemanator (dar un nivel de trai mai
bun), iar Bulgariaeste singura care ne depaseste3;

 Sistemul medical: cazurile 'Colectiv' si Hexifarma, a aratat crunta realitate din spitalele romanesti in
privinta  problemei  infectiilor  nosocomiale.  Si  totusi,  in  2019,  Romania  continua  sa  raporteze  o
medie a raportarii infectiilor de 4 ori mai mica fata de media UE4; 

 Suntem una din principalele surse de trafic de persoane in UE (de ex. exploatare sexula sau prin
munca). Iar pedepsele fie sunt foarte mici, fie nu exista – cum ar fi recentul caz Tandarei.

Dupa Revolutie am avut potential dar mai ales o sete imensa de libertate si de reusita in viata, in educatie, in
cariera. Aproape toti romanii credeau in 90' intr-un echivalent al visului american de prosperitate in tara.
Astazi putem observa ca tara noastra nu este o poveste de succes. Nu suntem un stat esuat, ci suntem ceva
intr-un fel mai trist: o tara a talentului irosit.

Acestea  sunt  probleme  care  au  influentat  evolutia Diasporei  romanesti.  Aveam a  doua  cea  mai  mare
emigratie proportionala la populatia sa din intreaga lume inca din 2017, cu peste 3,4 milioane romani plecati,
stire aparuta odata cu un Raport ONU pe acest subiect5, depasiti doar de Siria, tara in razboi de ani buni. Iar
de atunci romanii au tot continuat sa paraseasca tara. Diaspora este si principala sursa de venit a tarii din
exterior – nu fondurile UE sau investitiile straine – insa fara sa primeasca interesul si ajutorul cuvenit de la
guvernele Romaniei de orice culoarea politica. Ca urmare, desi Diaspora in general si-a realizat un trai mai
bun decat  in tara,  nu a reusit  sa isi  atinga potentialul adevarat.  Un studiu OECD din 20196 ne arata ca
aproape 1/2 din romanii din strainatate cu educatie superioara muncesc pe posturi sub nivelul lor de educatie
(si/sau de calificare), niveluri mult peste angajatii din tarile-gazda sau comparativ cu migrantii  din tarile
invecinate. Nu am scapat de problema talentului irosit. 

Comunitatile istorice romanesti, adeseori uitate sau ignorate voit, ne arata o imagine mai sumbra. Situatia lor
socioeconomica este in medie mai proasta decat in Romania, majoritatea tarilor in care traiesc fiind mai
sarace si in afara UE. Mai mult, se confrunta cu discriminare oficiala, pana la negarea identitatii lor – in
Ucraina,  Serbia  si  chiar  R.  Moldova.  Totul  sub  privirile  de  multe  ori  ingaduitor-nepasatoare  ale
reprezentantilor  Romaniei.  Asta  desi  exista  fie posibilitatea  realizarii  unor  mecanisme  de  sprijin  al
comunitatilor istorice, fie aceste mecanisme exista, chiar imperfecte, dar sunt prost folosite. Cea mai de
succes masura pentru comunitatile romanesti a fost acordarea cetateniei romane, dar in lipsa altor masuri si
datorita situatiei din tara, aceasta a determinat,  cu mici exceptii,  doar cresterea Diasporei.  Un alt  caz de

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1156.pdf   
2 https://www.edupedu.ro/care-este-procentul-de-analfabetism-functional-in-romania-in-2018/   
3 https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/rou   
4 https://anmcs.gov.ro/web/media-raportarii-infectiilor-nosocomiale-in-romania-de-patru-ori-mai-mica-decat-in-  

europa-potrivit-presedintelui-anmcs/ 
5 https://www.rri.ro/en_gb/emigrants_from_and_immigrants_to_romania-2578262   
6 Talent Abroad: A Review of Romanian Emigrants, OECD, 16 Jul 2019
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talent irosit.

Cauzele acestei situatii in care se afla romanii din afara tarii, atat Diaspora cat si comunitatile istorice se
datoreaza intr-o masura 'grelei mosteniri' din comunism. Si alte tari din fostul spatiu comunist au avut o
situatie destul  de similara cu a noastra,  dar rezultatele dupa 30 de ani  sunt  de cele mai multe ori  mult
superioare noua.

Problemele se datoreaza clasei politice romanesti, cu origini comuniste in mare majoritate, dar care s-au
adaptat si au 'evoluat' in aceste decenii de democatie slab inteleasa si aplicata intr-o increnagtura teribila de
coruptie,  nepotism,  cumetrii,  incompetenta.  Acestea  au  generat  nenumarate  decizii  impotriva  interesului
comun si in favoarea intereselor de grup sau chiar a altor tari. 

Toate acestea au dus la situatia in care se afla economia si societatea romaneasca, si au determinat exodul
romanilor. Este mai mult decat o reactie de ordin economic. Faptul ca romanii sunt cetatenii UE care iau in
cel mai mare numar cetatenia altui stat UE7 ne arata nu doar ca romanii considera ca statul roman, chiar si ca
membru UE, nu ii poate ajuta destul in tarile de rezidenta, ci si ca multi dintre ei fug de Romania si in sens
identitar.  Acelasi  lucru  se  aplica  in  comunitatile  istorice,  care  fie  se  folosesc  de  cetatenia  romana  ca
'intermediar' pentru a obtine o alta cetatenie, fie incep sa fie din ce in ce mai asimilati de majoritatea din tara
lor.

Motivatia candidaturii
Tinand cont  de situatia  descrisa anterior,  un important  motiv de speranta il  reprezinta aparitia pe scena
politica a USR (acum USR-PLUS), care a aratat ca exista si un alt tip de oameni care pot face politica, in
scopul  binelui  comun.  Mai  mult,  USR /  USR-PLUS  a permis  membrilor simpli  sa  se  implice  si  sa
propuna solutii alaturi de reprezentantii alesi in Parlamentul Romaniei sau cel European pentru problemele
romanilor din afara tarii.

Cu recunostinta si bucurie pot sa spun ca sunt unul dintre acesti membri USR, care alaturi de alti colegi din
USR si din PLUS, cu sau fara functii de partid, a avut ocazia sa propuna idei si solutii pentru diferite subiecte
de interes pentru romanii din afara tarii, dar si cei din tara. Si in unele cazuri chiar au fost implementate! 

In plus, ca unul dintre membrii fondatori ai Filialei USR Diaspora, am considerat ca este si o datorie morala
sa fiu implicat activ in viata si deciziile partidului in ceea ce priveste romanii din Diaspora.

7 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Acquisition_of_citizenship_statistics   
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Programul de candidat

Introducere
Programul pe care il propun contine un capitol principal, adresat masurilor pentru romanii de pretutindeni,
precum si alte doua capitole secundare. 

Capitolul principal cauta sa adreseze o parte din realitatile principale cu care se confrunta romanii din afara
tarii si sa continue munca realizata pana acum in cadrul USR pe aceste domenii. Aici am inclus ideile pe care
doresc sa ma axez in cazul  in care mi se va incredinta un mandat de reprezentare. Capitolele secundare sunt
dedicate transportului si energiei, subiecte pe care am lucrat mai mult ani, si unde cred ca pot sa aduc un
aport insemnat. In plus, numerosi concetateni lucreaza in aceste domenii in afara tarii, si consider ca as putea
sa folosesc cunostintele si  rolul  meu de parlamentar pentru a implica romanii  din Diaspora in politicile
publice romanesti din aceste domenii.

La fiecare subiect abordat voi arata intai realizarile pe care am reusit sa le obtin, daca este aplicabil, si apoi
setul de masuri pe care il propun pentru acel subiect.

Pe langa acestea, ma angajez sa sprijin toate actiunile relevante initiatie de colegii mei din USR,c u sau fara
functie.

Imbunatatirea situatiei muncitorilor sezonieri romani, in contextul COVID-19 
si in general.

Rezultate obtinute

 Autorul principal al pozitiei oficiale a Filialei USR Diaspora pe acest subiect (17 Apr 2020). Am
integrat aici ideile mele, ale altor reprezentanti USR care au lucrat pe acest subiect (Teodora Stoian,
membru USR BN, MEP Nicu Stefanuta), ale colegilor din filiala care au participat la consultarea
online pe care am lansat-o precum si a membrilor din BF-ul de la acel moment (multumiri speciale
lui  Marius  Cobianu pentru  ajutor):  https://diaspora.usr.ro/esentiali-dar-ai-nimanui-propunerile-usr-
diaspora-pentru-protejarea-lucratorilor-romani-sezonieri-pe-timpul-covid-19-dar-si-dupa/ ;

 Alaturi de colega Denisa Avram, am propus o scrisoare comuna a eurodeputatilor USR-PLUS pe
acest subiect, pentru a discuta problema muncitorilor sezonieri la nivel european. 

 Pozitia oficiala a filialei a fost principala componenta a pozitiei oficiale a USR pe acest subiect
(29 mai 2020), contributia mea la documentul final fiind recunoscuta de Radu Mihail, senatorul USR
Diaspora:  https://www.usr.ro/2020/05/29/solutiile-usr-pentru-problema-muncitorilor-romani-din-
strainatate/ 

 Am initiat sau participat in discutii live pe subiect alaturi de reprezentanti si membri USR, precum si
de reprezetanti ai organizatiilor sindicale implicati in ajutorarea muncitorilor romani din Germania.

 Am trimis  feedback pentru rezolutia  Parlamentului  European  dedicata  situatiei  muncitorilor
sezonieri colegilor din PLUS (MEP Dragos Pislaru si echipa sa) – pozitia oficiala a USR precum si
cateva idei suplimentare (iun. 2020). Documentul a fost adoptat de Parlamentul UE pe 15 iun. 2020.

 Am initiat revizuirea legislatiei romanesti aplicabile muncitorilor sezonieri (sept. 2020), alaturi de
Sen.  Florina  Presada,  dept.  Cristian  Seidler,  Teodorei  Stoian  precum  si  de  colegii  din  filiala.
(multumiri Anei Mereacre, consiliera sen. Radu Mihail, pentru sprijin).

Angajamente ca viitor parlamentar USR Diaspora

Programul meu pe acest subiect contine masuri aplicabile atat la nivel intern cat si la nivel extern.
In plan intern:
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 Continuarea amendarii legislatiei romanesti aplicabile muncitorilor sezonieri. Scopul este de a ne
asigura ca legislatia Romaniei are cat mai putine portite prin care diversii 'actori' (firme intermediare
sau altii) implicati in acest domeniu, pot sa profite de situatia muncitorilor. 

 O atentie speciala doresc sa o acord unei mai bune  depistari a infractiunilor in acest domeniu
precum si maririi pedepselor pentru cei care se fac vinovati de abuzuri, mai ales ca activitatile de
munca sezoniera duc uneori la conditii de sclavie si alte infractiuni grave, de ex. crime sau violuri. 

 O mai buna verificare si analiza a acestui fenomen migrational, pentru a intelege mai bine cauzele
si efectele sale, cu scopul de a gasi solutii pe termen lung pentru acesti oameni.

In plan extern:
 Cooperarea  cu  reprezentantii  USR-PLUS  in  Parlamentul  European  pe  acest  subiect,  pentru  a

imbunatati cadrul legislativ european aplicabil muncitorilor ;

 Imbunatatirea conditiilor muncitorilor in tarile de destinatie prin urmatoarele activitati: 
◦ discutii  si  cooperare  directa  cu  membrii  Parlamentelor  nationale  si  regionale  din  tarile  de

destinatie, alaturi de colegii din USR-PLUS, dar si de alti reprezentanti ai romanilor care sunt
onest interesati de subiect; 

◦ sprijinirea cooperarii dintre Min. Muncii si ministerele similare din tarile de destinatie; 
◦ sprijinirea cooperarii dintre MAI si ministerele similare din tarile de destinatie; 
◦ gasirea unei  solutii  de compensare,  macar partiala,  a  muncitorilor  romani pentru tratamentul

incorect si chiar abuziv la care au fost supusi de angajatori. Aceste solutii sunt parte din efortul
pe termen mediu-lung al Romaniei de a opri fenomenul migrational, asigurand reintoarcerea
oamenilor acasa cu resurse financiare pentru domeniul agricol sau altele.

 Cooperarea  cu  alti  actori  institutionali  sau  non-guvernamentali din  tarile  de  origine  pentru
sprijinirea  muncitorilor  sezonieri.  In acest  context  o prima masura va fi  sprijinirea  sindicalizarii
muncitorilor sezonieri, pentru a fi mai bine protejati in tarile de destinatie.

 Cooperare  speciala  cu  R.  Moldova, cu  autoritatile  din  statele  UE si  din  tarile  de  origine  ale
romanilor care provin din comunitatile istorice, muncesc in UE, insa nu au cetatenia romana. Si
acesti romani trebuie sa fie ajutati de statul roman, chiar daca nu toti au cetatenie.

 Combaterea abuzurilor grave la  care sunt  supusi  muncitorii  sezonieri  in  special,  si  muncitorii
romani in general. Din pacate aspectele cele mai negre ale muncii in agricultura sau alte domenii ce
necesita putin calificare,  indiferent  daca este vorba de munca sezoniera sau nu,  sunt  conditii  de
sclavie, violuri si crime. Cazurile documente de ani de zile in Sicilia sunt deja cunoscute, insa s-a
facut prea putin pentru a fi combatute. Acestea, desi sunt cele mai grave, nu sunt singulare. Chiar
daca masurile tin mai mult de reponsabilitatile MAI si ale parlamentarilor in domeniu, voi fi implicat
in rezolvarea acestei probleme deoarece sclavia este unul din cele mai ingrozitoare flageluri, care in
teorie a fost eradicat de secole. Nu putem sa pretindem respect atat timp cat cetatenii nostri sunt
batjocoriti in acest fel iar autoritatile romane sunt incapabile si undeori chiar refuza sa ia niste masuri
necesare. Acest punct vine in completarea initiativei pe plan intern de a amenda legile nationale,
deoarece este clar ca o parte din exploatarea cetatenilor nostri se face cu complicitatea unor cetateni
romani.

Ma angajez sa  realizez toate  aceste  proiecte  in  colaborare cu  ceilalti  reprezentanti  ai  USR-PLUS care
lucreaza pe subiect, precum si prin consultarea tuturor membrilor USR.
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Sprijinirea romanilor din comunitatile istorice

Rezultate obtinute

 Autor  al  pozitiei  oficiale  a  USR  Diaspora  (Sept.  2017) in  privinta  problemelor  minoritatii
romanesti din Ucraina cauzate de restrangerea drepturilor legate de educatia in limba materna, cu
sprijinul lui Marius Cobianu. Pozitia adreseaza totodata si diviziunea artificiala romani-moldoveni
intretinuta  de  autoritatile  de  la  Kiev,  precum  si  de  incompetenta  manifestata  pana  acum  de
autoritatile  romane in  problemele  acestor  comunitati:  https://www.usr.ro/2017/09/09/usr-diaspora-
cere-oprirea-inchiderii-scolilor-romanesti-din-ucraina/ 

 Interpelari ale reprezentantilor USR in legatura cu problemele romanilor din Ucraina, cerand
o reactie oficial din partea lor/a USR. Din pacate nu a existat niciun raspuns la acestea, iar reactiile
USR pe subiect fie au fost inexistente, fie au fost in nota reactiilor celorlalti oficiali romani – slabe,
fara condamnari reale, practic niste reactii de forma care nu au deranjat cu nimic Ucraina si nu au
schimbat cu nimic situatia.

Angajamente ca viitor parlamentar USR Diaspora

Voi dedica o atentie sporita comunitatilor  istorice romanesti,  principalele masuri  vizand Ucraina,  si  apoi
Serbia. Voi contribui totodata si la sprijinirea comunitatilor din celelalte state balcanice.

In privinta comunitatii romanesti din Ucraina, programul meu contine urmatoarele angajamente:
 Definirea unei pozitii a USR pe subiectul drepturilor romanilor din Ucraina. Aceasta va contine:

◦ Prioritatea 0, inlaturarea artificiala a divizarii intre romani si moldoveni;
◦ Asigurarea  dreptului  la  invatamantul  in  limba  materna,  afectat  de  legea  educatiei

promulgata in 2017; 
◦ reconsiderarea reformei administrativ-teritoriale a Ucrainei, care incalca normele internationale

la care Kievul a aderat, pentru a include toate zonele locuite de romani din Bucovina de N in
aceeasi unitate admin.-teritoriala. Se va evita astfel o alta metoda de asimilare a romanilor;

◦ Asigurarea unui sprijin consistent pentru comunitatea romaneasca de acolo, atat impreuna cu
statul ucrainean cat si in mod direct, de catre Romania: burse pentru studentii romani, investitii
directe in patrimoniul istoric si cultural al comunitatii, etc.; 

◦ Un alt subiect ce trebuie clarificat este dubla cetatenie a romanilor din Ucraina.

 Voi lucra pentru a promova pozitia USR ca pozitie oficiala a Romaniei pe acest subiect, majoritar
(sau unanim) agreata de catre toate partidele romanesti cu relevanta. Spre deosebire de trecut, pozitia
Romaniei va fi asertiva si proactiva, pentru a atinge primele 3 prioritati cat mai repede. Avantajele
cooperarii  cu  si  sprijinului  din  partea  Romaniei  si  a  UE  trebuie  conditionate  de  respectarea
drepturilor minoritatii romane din Ucraina.

 Realizarea  unei  echipe  USR  dedicata acestui  subiect  care  este  capabila  sa  urmareasca  ce  se
intampla  cu  romanii  din  Ucraina  si  care  poate  oferi  in  timp util  informatii  bune  alesilor  USR.
Consider ca echipa poate sa lucreze in tandem cu colegii care se ocupa de R. Moldova.

 Promovarea unei implicari consistente si proactive a USR si a Romaniei pe celelalte subiecte de
interes din Ucraina: 
◦ situatia Crimeei si a Donbass-ului; 
◦ conflictul inghetat din Transnistria, unde Ucraina nu a fost mereu un partener onest si unde

exista in continuare o comunitate insemnata de romani care are nevoie de ajutor si protectie,
precum si o comunitate ucraineana. Romania si Ucraina se pot sprijini reciproc in acest dosar. 

◦ cooperarea economica si de alta natura.

In privinta comunitatii romanesti din Serbia, programul meu contine urmatoarele angajamente:
 Definirea unei  pozitii a USR pe subiectul drepturilor romanilor din Serbia  (exclusiv regiunea

autonoma  Voievodina).  Aceasta  se  va  baza  pe  acordurile  deja  existente  incheiate  de  Serbia  cu
Romania si cu UE dar care nu sunt corect puse in practica, si va contine:
◦ Prioritatea 0, inlaturarea artificiala a divizarii intre romani si vlahi;
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◦ Asigurarea dreptului la invatamantul in limba materna; 
◦ Asigurarea unui sprijin consistent pentru comunitatea romaneasca de acolo, atat impreuna cu

Belgradul cat si in mod direct, de catre Romania: burse pentru studentii romani, investitii directe
in patrimoniul istoric si cultural al comunitatii, etc.; 

 Voi lucra pentru a promova pozitia USR ca pozitie oficiala a Romaniei pe acest subiect, majoritar
(sau unanim) agreata de catre toate partidele romanesti cu relevanta. Spre deosebire de trecut, pozitia
Romaniei va fi asertiva si proactiva, pentru a atinge primele 2 prioritati cat mai repede. Avantajele
cooperarii  cu  si  sprijinului  din  partea  Romaniei  si  a  UE  trebuie  conditionate  de  respectarea
drepturilor minoritatii romane din Serbia.

In privinta celorlalte comunitati romanesti din Balcani, imi propun urmatoarele angajamente :

 Realizarea  unei  echipe  USR  dedicata acestui  subiect  care  este  capabila  sa  urmareasca  ce  se
intampla cu romanii din zona si care poate oferi in timp util informatii bune alesilor USR. Echipa
poate sa se ocupe si de Serbia, stat balcanic;

 Asigurarea unui sprijin consistent pentru comunitatile de acolo, atat impreuna cu statele in care
traiesc, cat si in mod direct de catre Romania: burse pentru studentii romani, investitii directe in
patrimoniul istoric si cultural al comunitatii, etc.

 Salvarea istro-romanei,  un dialect (considerat de altii  o limba aparte) pe cale de disparitie.  Mai
exista doar aprox 300 vorbitori nativi, iar Croatia are o atitudine binevoitoare fata de minoritate,
plus este in bune relatii cu statul roman.
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Energie

Rezultate obtinute

Ca membru al clusterului USR Energie, am avut ocazia sa contribui la urmatoarele:

 dezvoltarea diferilor segmente si versiuni ale programului USR pentru energie;

 discutiile anterioare pe strategia pe utilitati a Bucurestiului;

 amendamente la proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 in domeniul energiei;

  amendamente la Legea pentru gazele off-shore (2018);

 amendamente la modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale (nr 123/2012)

Angajamente ca viitor parlamentar USR Diaspora 

Angajamentele mele privesc toate segmentele principale din domeniul energiei. Le-am descris succint astfel.

Surse de energie:

 sprijin pentru utilizarea gazelor naturale  din resursele on-  si  off-shore  drept  unul  din principalii
combustibili pentru tranzitul spre energia verde. Gazul trebuie sa inlocuiasca utilizarea lemnului, a
petrolului si a carbunelui pe cat posibil;

 sprijin pentru revigorarea sectorului nuclear, inclusiv construirea de noi reactoare in Romania;

 interzicerea microhidrocentralelor, care au un efect devastator asupra raurilor de munte;

 valorificarea energetica a deseurilor, atat timp cat aceata se face prin metode putin / deloc poluante;

 incurajarea  redezvoltarii  productiei  de  energe  regenerabila,  evitand  in  acelasi  timp  greselile  din
trecut (de ex sistemul de certificate verzi prost conceput);

 modificarea legislatiei pentru a incuraja aparitia prosumerilor.

Transportul si distributia:

 dezvoltarea retelei de transport si distributie a gazelor naturale, ca sursa atat de bunastare pentru
cetateni, cat si in pregatirea inlocuirii gazelor cu hidrogen (unde e aplicabil);

 masuri mai stricte de control si modernizari in domeniul energiei electrice, pentru a reduce pierderile
in retea, a evita black-outs de diferite marimi, precum si de a reduce intreruperile de furnizare a
energiei catre cetateni;

 sprijin pentru investitiile in smart grids, care vor facilita nu doar eficienta energetica, ci si includerea
prosumerilor in retea.

Consum:

 sprijin pentru tehnologii,  norme, aplicatii,  etc.care sa favorizeze eficienta energetica in consumul
casnic si industrial;

 incurajarea reducerii consumului prin favorizarea productiei individuale de energie (de ex panouri
solare), fapt care duce si la aparitia prosumerilor;

 masuri pentru reducerea saraciei energetice si protejarea consumatorului vulnerabil;
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Propuneri transversale:

 masuri de incurajare a investitiilor si activitatilor de tip R&I in aceste domenii;

 realizarea parteneriatelor dintre universitatile si scolile tehnice romanesti pe de o parte si companiile
care opereaza in tara, dar si universitati si institute de cercetare de profil din Europa pe de alta parte;

 masuri de incurajare a recrutarii  de profesionisti  romani din Diaspora care sa fie (re)integrati  in
aceste domenii, pentru a le mari performantele.

Transport

Angajamente ca viitor parlamentar USR Diaspora

Imi propun sa ma implic in domeniul transportului in urmatoarele sectoare, in ordine: 

 sectorul mobilitatii urbane si suburbane, si in primul rand masurile realizate de autoritatile locale in
mod direct sau prin contracte cu actorii privati (metrou, tramvaie, autobuze, etc.). 

 transportul feroviar – infrastructura dar si transportul de pasageri si marfuri;

 trasportul rutier – infrastructura, dar si transportul de pasageri si marfuri.

Pentru sectorul transportului public imi propun:

 Dezvoltarea  si  investitiile  in  acest  sector,  atat  in  infrastructura  sa  (de ex linii  de  tramvai,  benzi
dedicate pentru autobuze, etc.) cat si in reinnoirea flotelor de vehicule. Transportul in zonele urbane
si suburbane este sectorul care inregistreaza cel mai mare numar de calatori si este de obicei sursa
cea mai mare de poluare din intregul domeniu al transporturilor. 

 Masuri legislative pentru a reduce poluarea din trafic;

 Masuri legislative pentru a imbunatati performanta operationala a companiilor de transport public;

 Masuri legislative pentru a incuraja ce se numesc in engleza 'soft modes of transport': mersul pe
bicicleta, mersul pe jos, etc.

Pentru sectorul feroviar, imi propun:

 Masuri  legislative  pentru  implementarea  si  respectarea  regulilor  TEN-T,  asigurand  dezvoltarea
calitativa a transportului feroviar,  unul din stalpii mobilitatii moderne interurbane;

 Implementarea unor noi norme care sa garanteze lucrari de calitate superioara fara depasiri de buget;

 Schimbarea  legislatiei  pentru  ca  liniile  secundare  din  apropierea  marilor  orase  sa  poata  fi  in
proprietatea comunitatilor, pentru a fi operate la nivel local, masura ce poate include includerea unor
sisteme de tip tram-train (tramvai-tren);

 Sprijin pentru un program de electrificare a liniilor, si dublarea lor unde este necesara;

 Sprijinirea reformarii companiilor din domeniu, mai ales CFR Calatori si CFR Infrastructura.

Pentru sectorul rutier, imi propun:

 Sprijin pentru legarea provinciilor  istorice prin autostrazi,  cu respectul  standardelor  de mediu si
calitate;

 Implementarea unor noi norme care sa garanteze lucrari de calitate superioara fara depasiri de buget;

 masuri  legislative  care  sa  incurajeze  utilizarea  combustibililor  mai  putin  poluanti,  electrificarea
transportului rutier, precum si multimodalitatea, atat pentru transportul de pasageri cat si pentru cel
de marfa (de ex sistemul de tip RO-LA).

Propuneri comune pentru cele trei sectoare de transport:

 masuri de incurajare a investitiilor si activitatilor de tip R&I in aceste domenii

 realizarea parteneriatelor dintre universitatile si scolile tehnice romanesti pe de o parte si companiile
care opereaza in tara, dar si universitati si institute de cercetare de profil din Europa pe de alta parte;
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 masuri de incurajare a recrutarii  de profesionisti  romani din Diaspora care sa fie (re)integrati  in
aceste domenii, pentru a le mari performantele.
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