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E normal să ne gindim cine este si ce gînduri are cel căruia ii dăm 

votul nostru. Vă puneți deci intrebarea :

„- De ce să îi acord încrederea mea lui Marian Ruxanda ? „ 



Aici al patrulea din stinga jos. Bruxelles 2019


Programul meu politic se bazează pe Programele USR si PLUS in viziunea 
pentru România pina in 2030.

Pe baza experienței de 29 de ani ca antreprenor in Diaspora dar și in țară, voi 
interveni activ in susținerea acțiunilor îndreptate spre un stat responsabil, cu 
o identitate bine definită in UE după modele verificate și aplicate cu succes 
în vestul Europei. În felul acesta voi fi activ in comisiile parlamentare și voi 
reprezenta acurat si demn partidul din care fac parte și cu care mă identific.


Nu am făcut politică, dar în 30 de ani de Diaspora am lucrat împreună cu 
sute de români plecați departe de casă ; le cunosc nevoile si problemele.

Cred ca v-am dat aici primele două argumente ca răspuns la întrebarea de 
titlu ; restul le gasiti in cele patru puncte principale ale Programului politic.




A. Este integrarea in tara gazda problema principala a Diasporei ? 

Nu voi uita niciodată ca reprezint o comunitate de peste 4 milioane de 
români din Diaspora, care au probleme specifice, care îsi doresc in deplină 
cunoștinta de cauză „ o țară ca afară „ și care ar dori sa se întoarcă acasă 
dacă mediul social, economic, legislativ , moral ,ar fi ca in țările de adopție 
sau s-ar apropia măcar de ele.


Cel puțin aparent ( de ce spun asta se va vedea la punctul B ) principala 
problemă a românilor în țară straină este integrarea în peisajul social și eco-
nomic al țării gazdă : limba, locul de muncă, interacțiunea cu autoritățile, 
cunoșterea legilor și a regulilor de conviețuire socială, etc. 

De multe ori aceste informații se obțin distorsionat sau incomplet, ceea ce îi 
pune pe conaționalii noștri în situații limită sau măcar incomode. 


Ca sprijin în rezolvarea acestor probleme voi iniția și susține înființarea de 
Centre Culturale si de Integrare în zonele cu comunitați romanesti semni-
ficative .

Proiectul în acest sens il voi susține in „ Comisia pentru comunitațile de 
romăni din afara granițelor țarii „  în primele 100 de zile de la începerea se-
siunii parlamentare.


Durata de implementare : 4 ani

Finanțare : programele de integrare europeană, Parlamentul României, surse 
proprii


B. Antreprenoriatul , șansă pentru schimbare !


Problema principală a Diasporei nu e integrarea ci situația din tară !

 

Nu turismul sau dorința de cultură au facut milioane de români să își 
părăseasca familia și prietenii, ci sărăcia și lipsa de viitor într-o țară aflată la 
periferia civilizației occidentale.

Din cauza lipsei de perspectivă in propria țară, migrația românilor a devenit 
un fenomen social de uriașă amplitudine !

Pentru a o stopa, trebuie să creem real condiții decente de viață in țară .


Consider că antreprenoriatul și libera inițiativă este sursă esențială a bunăs-
tarii , si ca urmare, un sistem legislativ și fiscal echilibrat reprezintă condiția 
„sine qua non „ a dezvoltării României.






Mă bucur sa avem intotdeauna discuții deschise si argumentate


Ca inginer și antreprenor am văzut ca micii întreprinzatori, cu pina la 10-15 
angajați influențează mai mult BIP-ul național decît marile companii care de 
multe ori își dirijează veniturile spre paradisuri fiscale din afara EU.


Dezvoltarea acestui sector in România, dupa modelele vestice, va avea ur-
mări remarcabile în creșterea nivelului de trai, în stabilitatea sistemului eco-
nomic, creșterea competitivității și a gradului de ocupare al forței de muncă. 
În mod indirect dezvoltarea antreprenoriatului in România, va crea condițiile 
de a opri migrația românilor din țara și chiar întoarcerea acasă.


Din aceste considerente, și bazat pe experiența personală în domeniu,  voi 
susține în Comisia pentru politica economică , reforme după modele existen-
te în vestul Europei și care și-au dovedit eficiența :


1. Eliminarea birocrației în economie si in viata societatii. 

Aici voi propune în plen reactivarea măsurilor implementate de către guver-
nul Ciolos ( eliminarea birocrației, drumul actelor oficiale între autorități, etc. ) 
și reziliate apoi de catre guvernarea PSD. 

Un subpunct va fi simplificarea înființării-desființării unei intreprinderi mici 
după modelele din occident , cînd se face un singur demers la autorități, iar 
mai departe drumul hîrtiilor se parcurge automat între instituții fară implicarea 
petentului.




2. Stabilirea unui mod corect de verificare fiscală, sau de alta natura a între-
prinzatorilor, în asa fel încit sa se elimine presiunea de orice fel asupra 
acestora, și mai ales darea de mită.


După modelul german, proiectul meu va elimina orice amenda sau alta ma-
sură punitivă „ pe loc“ cu excepția cazurilor în care neregula constatată peri-
clitează vieți omenești sau siguranța natională. 

În toate celelalte cazuri, se încheie proces verbal de constatare prin care se 
acordă un termen de 14-21 de zile pentru remedierea deficienței. După acest 
termen o altă echipă ( niciodata aceeași care a constatat neregula ) verifică 
dacă lucrurile au fost corectate sau nu, și poate stabili amenzi, sau alte mă-
suri daca intreprinzătorul respectiv nu a vrut sau nu a putut sa indrepte ne-
regula. 

Consider că în acest fel se va elimină orice presiune în scop de „șpagă“.

În cadrul acestei inițiative legislative, voi include și interzicerea în toate insti-
tuțiile statului a recompensei materiale condiționate de un anumit target de 
amenzi sau penalizări , indiferent daca e vorba de persoane private sau în-
treprinzători. ( Ex. procentele lucrătorilor ANAF sau MI din amenzile date )


Experiența îndelungată în business mă va ajuta sa rezolv aceste deziderate, 
iar formația de inginer mă face să fiu eficient, practic și orientat spre rezultate 
concrete.


Termen de depunerea a inițiativei : maximum 60 de zile de la începerea sesi-
unii parlamentare.


C. Educație - Tabere de vacanța în România pentru copiii noștri

Am încercat mulți dintre noi inființarea și suținerea unor gradinițe sau școli de 
duminică în care copiii să păstreze contactul cu limba maternă, cu istoria și 
cultura de acasă. Știm deci cît de greu este , mai ales din cauza dispersării 
românilor în zone geografice mari. 

Proiectul meu, este constituirea unor tabere de vară in locuri pitoresti din 
Romănia , unde copiii să simta că aparțin acestui neam și că oricît vor trăi in 
străinatate, nu își vor putea uita radăcinile. 

În aceste tabere, vor vorbi românește, vor avea ocazia să audă istorii ale lo-
cului, vor putea să viziteze muzeele de istorie din zonă, se vor întilni deci cu 
trecutul dar și cu prezentul României , și vor găsi motivația necesară pentru a 
fi mîndri ca sunt români.

Taberele se vor inființa in colaborare cu Organizația Națională Cercetașii 
României ( am demarat deja discuții preliminare ), și cu sprijinul Ministerului 
pentru românii de pretutindeni , Organizațiilor civice românești din Diaspora, 
Cluburile Rotary , etc.

( exemplu Tabăra Asociației Tăsuleasa Social - Jud. Bistrița Năsaud )




Din partea autorităților române vom solicita eliminarea barierelor birocratice


Implementare : două tabere în 2021 în perioadele de vacanță  din Italia, 

	 	        Franța, Germania și apoi cite patru tabere anual.

Finanțare : Program EU pentru schimburi culturale

	 	 Sponsorizări din Diaspora


D. Diaspora este parte a entitatii romanesti ! 
Consider că Diaspora , la fel ca și in cazul altor țari, poate influența decisiv și 
pozitiv viitorul României. Diasporenii nu sunt alți oameni decit oricare dintre 
cei ramași acasă ; sunt aceeași oameni, dar intrind în contact cu societați și 
culturi diferite, pot și trebuie să aducă acasă experiențele bune, de succes 
din țarile de adopție. 

Soarta Romăniei este aceeași cu soarta Diasporei asta e realitatea , și va 
trebui sa o susținem prin reflectarea ei în realitatea legislativă si administra-
tivă. 

Pentru asta, un pas extrem de important va fi realizarea unei reprezentări 
echilibrate în cadrul forurilor legislative. Acum suntem chemați la vot , peste 
4 milioane de români ( fară românii din regiunile istorice ) ca sa votăm 6 locuri 
în Parlament !  Cum e posibil ca 25 % din populația României sa aibă o 
reprezentare de sub 1 % in Parlamentul țării ? 

Creșterea ponderii de reprezentare a Diasporei în Parlamentul Romaniei va 
constitui deci unul dintre scopurile fundamentale ale acțiunilor mele in foru-
mul legislativ. 


Pentru aceasta, experiența personală de negociator , îmi va fi de mare ajutor, 
și sunt sigur ca alături de ceilalți reprezentanți ai USR PLUS vom reuși în-
dreptarea unei nedreptati care ne afecteaza pe toti.


Acțiuni : 

- depunerea unui proiect de lege în comisii si urmărirea permanenta a 

scopului propus

- sensibilizarea a cît mai multor senatori și deputați pentru aceast proiect


Ceea ce voi face și in continuare ca membru USR PLUS, indiferent de rezul-
tatul acestor alegeri, va fi să ajut cu energia si experiența mea la schimbarea 
României astfel încît „exilul“ nostru ca români să nu fie decit temporar. 

Vrem o țară ca afară! exprima dorința tuturor românilor si e ținta spre care 
vreau sa merg.




Voi respecta principiile din CODUL DE CONDUITA USR si CODUL ETIC 
PLUS pe care mi le-am insușit, inclusiv Principiul loialitații responsabile, care 
incurajeaza construirea carierei politice bazate pe loialitate, coerența politică 
și pe merit.

În relația cu colegii din partid, dar și cu cei dinafara lui, voi fi întotdeauna in 
concordanța cu aceste principii, care inseamnă pîna la urmă un singur lucru:


- democrație bazată pe respect reciproc -


