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DIASPORA CONTEAZĂ (1)

În sprijinul românilor care locuiesc în Diaspora și doresc să se întoarcă acasă

• Simplificarea legislației privind regimul vizelor și obtinerea permisului de rezidență și de munca pentru partenerii și 
descendenții direcți ai românilor care se întorc în țară.

• Dinamizarea procesului de recunoaștere în țară a diplomelor și altor certificări obtinute în strainătate.

• Organizarea de târguri anuale de joburi publice și private (foarte bine promovate) pentru românii din diaspora.

• Ofertă de cursuri gratuite de pregatire (în parteneriat cu companiile private și agențiile județene de plasare a forței 
de muncă) pentru meseriile cele mai căutate și bine plătite în România.

• Program guvernamental de finanțare nerambursabilă pentru întemeierea unei afaceri în România.

https://inageorgescu.ro/diaspora-conteaza/

https://inageorgescu.ro/diaspora-conteaza/


DIASPORA CONTEAZĂ (2)

În sprijinul comunităților de români din Diaspora și al comunităților istorice de români din alte state

• Facilitarea utilizării semnăturii electronice în România pe acte administrative și contracte private.

• Monitorizare din partea consulatelor a situației muncitorilor români din afara țării și crearea unui departament 
specific în fiecare ambasadă care să acorde asistență în caz încălcări ale drepturilor acestora.

• Digitalizarea și simplificarea procedurilor consulare.

• Acceptarea pașaportului românesc (indiferent de domiciliu) ca act de identitate în România.

• Protejarea drepturilor de a studia în limba maternă pentru comunitățile istorice de români de pe teritoriul altor 
state.

• Colaborarea cu instituțiile europene și internaționale de profil pentru descoperirea și stoparea rețelelor de trafic de 
persoane și protejarea victimelor.

• Programe de finanțare pentru comunitățile de români de pretutindeni în vederea mentinerii limbii, tradițiilor și 
culturii, precum și a păstrării legăturilor cu țara natală.



UNITATE ÎN DIVERSITATE

Drepturi egale pentru persoanele LGBTQ
• Definitivarea proiectului privind Parteneriatul Civil, promovarea acestuia în rândul populației și supunerea la vot în 

Parlamentul României.
• Angajament politic privind combaterea homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală sau identitate de 

gen.

Minoritățile etnice
• Recunoașterea publică a faptului că în România există minorități etnice, cu probleme specifice, și colaborarea cu 

comunitățile locale în vederea soluționării acestora.
• Un proiect de lege care să permită explicit amplasarea steagurilor simbolice ale minorităților naționale alături de 

drapelul României pe școli și instituții administrative, precum și în alte locuri publice cu ocazia sărbătorilor specifice.

Combaterea infracțiunilor motivate de ură
• Îmbunătățirea mecanismelor de raportare și înregistrare referitoare la infracțiuni motivate de ură.
• O formare profesională continuă, cu precădere a forţelor de ordine, legat identificarea și abordarea acestui tip de 

infracțiuni.

https://inageorgescu.ro/unitate-in-diversitate/

https://inageorgescu.ro/unitate-in-diversitate/


MOLDOVA VREA AUTOSTRĂZI

Tronsonul Drajna-Brăila

Aș dori sa fiu primul parlamentar USR care iși asumă deschis proiectul de construcție al tronsonului de autostradă 
Drajna-Brăila (120 km în zonă de câmpie), care ar conecta astfel de autostrada A2 de Sudul Moldovei și totodată de 
cea de-a doua mai mare aglomerație urbană din țară: zona Galați-Brăila.

Moldova de la Nord la Sud

Doresc sa pun bazele proiectului autostrăzii A7, care ar urma să traverseze Moldova de la Nord, de la graniţa cu 
Ucraina, la Sud realizându-se astfel o conexiune cu Muntenia şi Bucureşti. Autostrada A7 pe ruta Ploieşti – Buzău –
Focşani – Bacău – Paşcani ar urma să aibă o lungime de aproape 330 km și ar prelua traficul acolo unde se 
înregistrează cele mai mari valori ale acestuia din Moldova şi care în prezent se desfaşoară pe DN2 (E85), un drum 
naţional cu câte o bandă pe sens. 

https://inageorgescu.ro/moldova-vrea-autostrazi/

https://inageorgescu.ro/moldova-vrea-autostrazi/


DREPTATE PENTRU VICTIMELE ABUZURILOR

Modificarea Codului Penal cu urmatoarele obiective:

• Orice abuz sexual comis de către un adult asupra unui minor cu vârsta sub 16 ani să fie încadrat legal ca viol cu 
circumstanțe agravante.

• Pedepsele pentru infracțiunea de viol și viol cu circumstanțe agravante să fie înasprite, după modelul francez.

• Înlăturarea prescripției pentru fapte de viol în care victima, la momentul desfășurării faptei, avea sub 16 ani.

• Formarea unor unități de elită în cadrul forțelor de poliție și magistraților care să fie specializate în investigarea 
abuzurilor sexuale și susținerea acuzațiilor de abuz sexual în fața instanțelor de judecată.

https://inageorgescu.ro/dreptate-pentru-victimele-abuzurilor/

https://inageorgescu.ro/dreptate-pentru-victimele-abuzurilor/


ȘCOALA PENTRU TOȚI

Condiții decente de școlarizare
• Proiect de lege privind asigurarea transportului școlar gratuit pentru toți elevii.
• Crearea unui sistem combinat de cantine școlare și catering în vederea asigurării unei mese calde pe zi 

pentru fiecare elev.
• Programe de reabilitare, igienizare și salubrizare a școlilor și grădinițelor de stat; dotarea fiecărei unități de 

învățământ cu grupuri sanitare moderne.

Combaterea analfabetismului funcțional
• Extinderea programului Școala după școală în toate unitățile de învățamânt din România prin proiect de lege 

Stimulente financiare și susținere pentru profesorii care predau în mediul rural sau în zone dezavantajate 
economic.

• Campanie de conștientizare a importanței educației, în special în zonele unde abandonul școlar este fecvent.
• Program național de acordare de vouchere pentru materiale școlare și cărți pentru copiii care provin din 

familii sărace.
• Introducerea în curicula școlară a unor cursuri obligatorii care să contribuie la integrarea copiilor în 

societate: educație financiară și juridică, educație sexuală, informatică de bază, comunicare și dezbatere.

https://inageorgescu.ro/scoala-pentru-toti/

https://inageorgescu.ro/scoala-pentru-toti/


Sunt Ina Georgescu, și m-am întors acasă

https://youtu.be/4F6NBwG5Hzg

https://youtu.be/4F6NBwG5Hzg

