
Drumul spre casă!

Dragi colegi,

SSunt unul din cei aproximativ 5.6 milioane de 
români care sunt în diaspora și vreau sa mă 
întorc acasă. Sunt unul din acei români care 
contribuie la viitorul Europei, știu ce înseamnă 
o administrație eficientă, servicii de sănătate și 
de educație de calitate, ce înseamnă să-ți ții 
cuvântul dat, să fii plătit pe merit și să muncești 
didin greu pentru banii pe care-i câștigi. Am 
înțeles de ce, într-o societate funcțională, 
cinstea și profesionalismul sunt indispensabile 
în relațiile cu ceilalți și, cu atât mai mult, în viața 
publică.

România a devenit una dintre țările cu cel mai mare număr de cetățeni care trăiește în afara granițelor. Motivele 
noastre, ale celor plecați departe de casă, sunt lesne de înțeles, însă rămân neadresate de cei care ne conduc. 
În ceea ce mă privește, am emigrat în căutarea unui sistem educativ mai performant şi a unei piețe a muncii 
unde tinerii se pot bucura de oportunități reale. În 2011, anul emigrarii mele, în orașul meu natal, Satu Mare, 
oportunitățile erau reduse, iar singura opțiune era plecarea la universitate în Cluj-Napoca, unde în domeniul 
meu, pe piața muncii, șansele de a avea succes erau mici. 

AAm avut ocazia să vă cunosc pe voi, colegii mei, atât din PLUS, cât şi din USR, şi să întâlnesc români din toată 
lumea, care au plecat și ei la rândul lor din țară, ca să fie apreciați pentru meritele și rezultatele lor remarcabile 
dar și pentru puterea lor inspirațională, cum am fost și eu de altfel, apreciată oriunde m-am implicat. De când  
m-am înscris în PLUS, am simțit, prin această organizație, că legătura mea cu România este mai puternică și 
mi-a dat speranța că mă voi putea întoarce în țară.

Și pentru că sunt un comunicator de profesie, mi-am propus să devin vocea emigranților români, să le 
reprezint interesele, atât la nivel european, cât și la nivel național.

IImplicarea mea în politică este din dorința de a ajuta alți tineri care urmează să-și aleagă drumul în viață în așa 
fel încât fiecare român să aibă aceleași drepturi și oportunități că orice cetățean european. Tinerii sunt cei care 
vor schimbă România în bine. De aceea, în programul meu politic, doresc sa mă concentrez pe câteva măsuri 
pentru activarea tinerilor în politică. 

ÎÎn cei 9 ani în afara țării, am asimilat valori, cunoștințe, și experiențe care îmi permit să aduc o contribuție 
pozitivă României. La fel ca mine sunt alte zeci de mii de tineri, de care România are nevoie acasă. Prin ei, 
putem spera să realizăm transformarea României în țara din care niciun tânăr nu își va mai dori să fugă, astfel 
încât să se asemene cu țările din vest unde am locuit și am muncit.

TTinerii și tinerii părinți pleacă din România pentru a găși diverse forme de învățământ, sau de lucru. Declaram 
în programul ”România Posibilă’’ două direcții de acțiune principale, Diaspora este România - pentru tot ce 
trebuie să facă statul român pentru cei din afara granițelor și din comunitățile istorice, si Drumul spre Casă - 
pentru tot ce trebuie să facă statul român pentru a facilita repatrierea. 

SSusțin aceste doua idei care vizează stoparea exodului românilor, iar în ajutorul lor, am conceput programul 
meu politic care cuprinde câteva concepte aferente, atât pentru cei care vor sa se întoarcă, cat si pentru cei 
care se gândesc sa emigreze, dar încă nu au făcut-o. Un program gândit, luând in calcul propria-mi experiență, 
care include măsuri țintite spre tinerii care pleacă, si implicarea lor in politică. 

RRomânia posibilă si dezvoltată este o țară unde ne propunem să elaboram programe care să stârnească 
interesul celor care doresc sa ni se alăture proiectului nostru, unde competențele, cinstea si curajul premiază, 
alături de programe create pentru viitorul copiilor și prezentul tinerilor. Așa cum declarăm în România Posibilă, 
aceste programe trebuie să contribuie la reducerea inegalităților din societate, a sărăciei și a excluziunii. Prin 
ele, avem în vedere apoi afirmarea activă a liberei inițiative a românilor din țară și a celor din diaspora, care 
doresc să se întoarcă sau să contribuie la efortul național.

Drumul spre casă!
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I. Propuneri de măsuri pentru Diaspora

1. Date clare despre numărul și situația românilor stabiliți în diaspora

Care este problema? 

Statul român nu cunoaște exact câți români sunt în Diaspora. Nu cunoaște care este 
situația lor: în ce țară sunt stabiliți? au domiciliul stabil? sunt integrați în comunitățile 
lor? care sunt zonele care au comunități mari de români? 
Nu există date oficiale privind aceste aspecte la nivelul statului român, ceea ce creează o 
serie de probleme în calibrarea politicilor publice dedicate cetățenilor din diaspora dar 
și în interacțiunea dintre statul român și acești cetățeni. 

Ce propun? 

Toate politicile publice din orice domeniu se construiesc pe date cât mai multe și mai 
exacte. Orice măsură a statului român față de cetățenii din diaspora trebuie să se bazeze 
pe date științifice clare. 

Propun înființarea unui departament în cadrul Guvernului care să se ocupe de 
colectarea și sistematizarea acestor date esențiale pentru construirea de politici publice 
adecvate.  Acest departament va conlucra cu instituții naționale (Ministerul Afacerilor 
Externe - Ambasade) cât și cu instituții din alte state (Ministere de interne sau instituții 
care se ocupă de reglementarea problemelor sociale sau de muncă din statele UE și non-
UE unde cetățenii români sunt prezenți într-un număr semnificativ conform 
estimărilor) pentru a colecta aceste informații și a le prelucra într-un mod adecvat 
pentru a fi folosite la fundamentarea politicilor publice pozitive față de comunitatea 
românilor din Diaspora. 
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2. Reprezentativitate crescută în Parlamentul României pentru
cetățenii români stabiliți în Diaspora

Care este problema? 

În circumscripțiile din țară, în mod normal un deputat este ales cu voturile a 20.000 
de cetățeni iar un senator cu voturile a aproximativ 50.000 de cetățeni. Cetățenii 
români care votează în Diaspora pot alege însă doar 4 deputați și 2 senatori. 
Estimările oficiale indică faptul că numărul de cetățeni români care trăiesc în 
diaspora se ridică la câteva milioane (5,6 milioane în ultimele estimări). Acest fapt 
ne arată că cetățenii români din diaspora sunt sub-reprezentați în Parlamentul 
României. 
Numărul scăzut de reprezentanți disponibili precum și dificultatea accesului la vot 
determină o prezență scăzută la urne a cetățenilor români din diaspora la alegerile 
parlamentare. Pe lângă asta, numărul mic de reprezentanți în Parlament determină 
dezinteresul partidelor politice față de diaspora, dar și viceversa. 

Ce propun?

• Modificarea legislației electorale pentru alegerile parlamentare din 2024 în
sensul egalității reprezentativității în parlament între cetățenii români din țară
și cetățenii români stabiliți în diaspora. Modificarea legislației electorale se va
realiza pe baza datelor colectate despre cetățenii români care au domiciliul
stabil într-un alt stat decât România.

• Facilitarea accesului la vot prin crearea unor noi secții de vot, localizate în zone
cu comunități mari de români și creșterea numărului de zile de vot în diaspora
de la 1 la 3, așa cum s-a întâmplat la alegerile europarlamentare și prezidențiale
din anul 2019.

• Promovare votului prin corespondență pentru cetățenii români din diaspora
prin campanii susținute de statul român.

• Demararea unui program pilot de vot electronic în vederea introducerii
efective a acestui mod de a vota în legislația electorală pentru ciclul electoral
2024-2028.

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-parlamentare-2016/alegeri-parlamentare-2016-dezinteres-in-diaspora-630451


Drumul spre casă!Drumul spre casă!

3. Relația românilor din afară cu România

Românii au fost si vor fi ambasadori ai României în afara granițelor. In orice tară, 
promovarea culturii românești este necesara, nu doar in a-ti păstra legăturile cu locurile de 
baștină, ci și pentru a face cunoscute tradițiile românești în străinătate, care care ar avea 
potențialul de a aduce un aport mare turismului și reputației României. 

Ce propun?

Colaborare strânsă cu studenții români din Diaspora 

• Cooperare între Institutul Cultural Român – Ambasade și românii de pretutindeni, si 
studentii romani din universități, pentru a ține evidența evenimentelor românești 
anuale în campusurile universitare

• Relaționare cu universitățile din Diaspora, cu studenții români, în cadrul cărora exista 
o societate româna care se ocupă de promovarea culturii românești și organizare de 
evenimente culturale românești.

• Societățile românești organizează în mare parte evenimente culturale, serbarea Zilei 
Naționale și evenimente culinare, în cadrul cărora studenții internaționali iau parte. 
Este un mediu prin care putem promova și susține atât studenții români, cât și 
promovarea tradițiilor românești

• Ambasadele din țările aferente trebuie să păstreze legătura cu toate societățile române 
din cadrul universităților și să organizeze împreună evenimente pentru promovarea 
României în străinătate

• Crearea unui sondaj adresat studenților pentru  aflarea problemelor pe care le 
înfruntă studenții atât la universități, dar și aflarea motivelor de emigrare.

• Crearea în cadrul consulatelor a unor capacități de asistență juridică pentru studenții 
români aflați în dificultate

De asemenea, susțin înființarea Departamentului pentru Repatriere, detaliat în 
programul politic PLUS – România posibila, care va asigura coordonarea activităților 
administrației publice centrale și locale legate de repatrierea și reintegrarea românilor din 
diaspora. El va gestiona cele două etape ale pregătirii pașilor administrativi pentru 
repatriere (obținerea de acte, informații utile, pregătirea de investiții sau înregistrare a 
copiilor în sistemul de învățământ, etc.) dar și pasul reintegrării (suport sau consiliere 
pentru găsirea unui loc de muncă/deschiderea unei afaceri, sprijin pentru copiii români 
născuți în statele terțe, consiliere și cursuri de limba română, etc.).
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II. Măsuri pentru combaterea corupției și îmbunătățirea sistemului de 
guvernare

Corupția subminează dezvoltarea umană și deviază resursele publice de la furnizarea de 
servicii esențiale. Crește inegalitatea și împiedică dezvoltarea economică națională și 
locală prin denaturarea piețelor de bunuri și servicii. Corodează statul de drept și distruge 
încrederea publicului în guverne și lideri. Costurile financiare și economice ale corupției 
sunt enorme. Diaspora a acumulat un capital uriaș de valori, convingeri și priceperi de 
care România are mare nevoie. 

Ce propun?

1. Introducerea unui sistem de audit al entităților administrativ-teritoriale  printr-o 
tragere la sorți. Aceasta metoda a fost implementată in Brazilia, cu mare succes - 
a ajutat la reducerea corupției si la eliminarea primarilor corupți. 

Cercetătorii au evaluat modul în care expunerea informațiilor despre politicieni corupți a 
avut impact asupra rezultatelor alegerilor din Brazilia. Profitând de un program federal 
pentru combaterea corupției, care a alocat în mod aleatoriu municipalitățile pentru a fi 
auditate, cercetătorii au comparat rezultatele electorale pentru primarii din două grupuri 
de municipalități selectate aleatoriu: cele care au fost auditate înainte și cele care au fost 
auditate după alegerile din 2004. Acest lucru a oferit oportunitatea de a observa dacă 
accesul alegătorilor la informații înainte de alegeri cu privire la nivelurile de corupție ale 
politicienilor au afectat cota de vot și ratele de realegere pentru primarii în funcție. 
Auditurile de corupție publicate au redus ratele de realegere a primarilor municipali 
corupți.

Într-o democrație care funcționează bine, cetățenii îi trag pe politicieni la răspundere 
pentru acțiunile lor, alegând candidații care au reprezentat cel mai bine interesele 
comunităților care le-au oferit votul în trecut. 

Cu toate acestea, atunci când cetățenilor le lipsesc informații despre performanțele 
politicienilor, aceștia nu îi pot monitoriza și nu îi pot trage la răspundere pentru acțiunile 
lor. Eforturile de a audita politicienii și de a publica aceste informații pot permite 
cetățenilor să identifice politicienii corupți și să-i taxeze la urne, ceea ce i-ar putea obliga 
să acționeze în interesul public. nu este clar dacă punerea la dispoziție a informațiilor 
determină creșterea răspundererii electorale sau dacă factori suplimentari asociați (cum ar 
fi nivelul concurenței politice sau eforturile alegătorilor de a colecta informații) sunt 
adevărata cauză.
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Odată trasa la sorti o municipalitate, programul de audit constă în următoarele:

• Curtea de Conturi colectează informații despre toate fondurile federale transferate 
guvernului municipal

• Un grup de 10–15 auditori să fie trimis către municipalitate pentru a examina 
conturile și documentele și pentru a inspecta existența și calitatea bunurilor și 
serviciilor furnizate de municipalitate. 

• Întâlnire cu membrii comunităților locale și cu consiliilor municipale pentru a primi 
plângeri directe cu privire la orice acțiune condamnabilă.

• Prezentarea unui raport detaliat a fost prezentat procurorului și ramurii legislative 
municipale.

• Pentru fiecare municipalitate auditată, un rezumat al principalelor constatări să fie 
postat pe internet și divulgat principalelor surse media.

2. Guvernanța experimentală – pentru o guvernare democratică dincolo de 
statul național

Guvernanța experimentală (EG) deschide o perspectivă teoretică originală asupra 
arhitecturii emergente de guvernanță a UE și aduce o nouă lumină asupra evoluțiilor din 
sectoarele politice cheie. Acest concept reunește un grup de politologi distinși și juridici 
savanți să discute despre valoarea adăugată a EG ca un concept de analiză alături de 
bazele sale teoretice, relevanță empirică și implicații normative, în termeni de 
legitimitate. Colaboratorii discută despre EG din diferite perspective disciplinare și 
teoretice, referindu-se la o varietate de exemple empirice în contextul UE și nu numai.

Ce propun?

Programele pilot sunt recunoscute ca instrumente de politică publică de instituțiile 
europene (fiind și viabile pentru accesarea de fonduri europene). Acestea sunt definite ca 
proiecte de natură experimentală, destinate testării fezabilităţii unei acţiuni şi a utilităţii 
sale într-o zonă restrânsă geografic și numeric.

De asemenea, au existat numeroase programe pilot în administrația românească, inclusiv 
implementate de guvernul Cioloș. 

https://www.edu.ro/program-pilot-privind-alimenta%C8%9Bia-elevilor-adoptat-de-guvern
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3. Crearea unui ,,Nudge unit’’

Acest ,,Nudge Unit’’, are un scop social care generează și aplică informații 
comportamentale în mod oficial pentru a informa politicile și a îmbunătăți serviciile 
publice, dar folosind ingineria socială și tehnici în psihologie pentru a influența 
gândirea / luarea deciziilor publice și pentru a îmbunătăți conformitatea cu politica 
guvernamentală. Aceasta unitate poate lucra în parteneriat cu guvernele, autoritățile 
locale, organizațiile non-profit și întreprinderile pentru a aborda problemele majore de 
politică.

Ce propun?

Un proiect de lege care să cuprindă o echipa care să folosească ultimele descoperiri 
în domeniul științific cu scopul de a îmbunătăți procedurile publice (ex. colectarea 
taxelor). 

,,Nudge Unit’’ a devenit, recent, popular în rândul guvernelor din întreaga lume 
datorită anilor de muncă depus și de către cercetători din domenii precum cel 
economic, psihologic sau juridic. O unitate Nudge din cadrul guvernelor folosește idei 
din științele comportamentale pentru a influența crearea sau modificarea politicilor 
publice.

Echipa Behavioral Insights (BI.team) din Marea Britanie a fost, fără îndoială, prima 
unitate oficială Nudge condusă de guvern și a obținut un succes vizibil într-o perioadă 
foarte scurtă de timp. Scopul unui Nudge este de a face totul simplificat.
Unitățile Nudge conduse de guvern sunt foarte bune la utilizarea abordărilor creative 
cu costuri reduse pentru a conduce politicile publice și a influența comportamentul 
cetățenilor în direcția corectă.

În plus, unele firme importante de consultanță precum Mckinsey, Deloitte și BCG se 
familiarizează cu teoria Nudge, în speranța că vor găsi modalități de a aplica informații 
despre știința comportamentală la o structură de soluționare a problemelor mai 
corporativă.

Sunt personal încântată să fac parte în această eră, deoarece se pare că în sfârșit 
acordăm respect și autoritate în mod egal științelor sociale, psihologice și analitice care 
modelează lumea noastră. Când barierele din industrie sunt doborâte și economiștii 
încep să lucreze cu psihologii și biologii evoluționiști pentru a rezolva problemele, va 
exista o îmbunătățire până la 10 ori mai mare a modului în care sunt proiectate 
sistemele noastre, o măsură ce ar fi benefică și statului român. 
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III. Politici publice de tineret – programe parlamentare 

În timp ce implicarea în politică și luarea deciziilor în societate sunt esentiale, 
participarea tinerilor la guvernare rămâne redusă. Chiar dacă tinerii sunt tot mai 
implicați în acțiuni informale, relevante din punct de vedere politic prin angajament 
civic, voluntariat și activism, mulți tineri nu participă la alegeri. De exemplu, numărul 
tinerilor - în special femeile tinere - în funcții de conducere politică rămâne scăzut și 
femeile continuă să fie semnificativ subreprezentate la nivel național în instituții politice 
locale, cum ar fi parlamentele sau guvernele locale. 

Care este problema?

Prea des, tinerii din întreaga lume sunt împiedicați să-și activeze potențialul ca agenți ai 
schimbării. Situația din întreaga lume arată că la toate nivelurile se cere abordarea 
discriminării împotriva tinerilor, satisfacerea nevoilor lor multisectoriale, promovarea și 
sprijinirea cadrelor legislative și politice incluzive pentru tineri, prin deschiderea de noi 
spații pentru implicarea și conducerea lor, scopul fiind integrarea lor în toate aspectele 
relevante ale dezvoltării și, nu în ultimul rând, colaborarea cu aceștia, fiind considerați 
parteneri egali pentru realizarea schimbării. Generația noastră este prima care ar putea de 
fapt să elimine sărăcia extremă și poate ultima care să poată preveni schimbări climatice 
catastrofale. 
Construirea rezistenței împotriva impactului dezastrelor și schimbărilor climatice sunt 
esențiale pentru a realiza durabilitate, dezvoltarea și pacea, iar tinerii, din nou, trebuie 
priviți ca agenți ai schimbării.

Tinerii au nevoie de oportunități pe piața muncii, pentru a-si dezvolta capacitățile de care 
au nevoie pentru a acționa eficient în domeniul ales în cariera; au nevoie de un mediu 
juridic și politic favorabil; Într-un mediu favorabil politic, femeile tinere și bărbații tineri 
se pot implica, influențează procesul decizional și contribuie ca agenți pozitivi ai 
schimbării, ajutând la soluționarea problemelor din jur, care au un impact asupra 
prezentului și viitorului planetei în moduri inovatoare și eficiente.
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Ce propun?

• Dezvoltarea unui program de cercetare pentru a identifica nevoile și aspirațiile 
actuale ale tinerilor (cei din generația Y, așa numită și millenials, dar și Z) pentru a 
răspunde cât mai bine acestora în viitor dar și pentru a evalua costurile sociale ale 
neimplicării tinerilor sau migrației lor, fiind o categorie de cetățeni cu nevoi 
multiple care le oglindesc pe cele sociale, dar care diferă de la o generație la alta și de 
la o comunitate la alta

• Dezvoltarea unui curriculum de activități de tineret tip animație socio-educativă 
sau alte forme de învățare non-formale

• Implicare în viața comunității : dialog civic, voluntariat, prezența la vot, advocacy 
(în apărarea de cauze si valori cu care se identifică: lupta împotriva corupției, 
protecția mediului, construirea de orașe smart etc)

• Reorganizare curriculară pentru crearea de politici educaționale și de formare 
profesionala, bazate pe dezvoltarea de abilități de viață și învățarea prin practică 
(voluntariat, stagii, internship-uri) care să vină în completarea programelor de 
învățare teoretică

• Propunerea unei legi și politici publice care garantează protecția drepturilor 
tinerilor, elimină discriminarea, identifică prioritățile și mai ales, reprezintă o 
soluționare în alocarea resurselor. Din acest motiv, abilitarea tinerilor necesită legi 
și politici care să răspundă în mod specific nevoilor tinerilor și să le încurajeze 
participarea semnificativă și inclusivă în societate.

Egalitatea de gen și implicarea femeilor tinere este de asemenea un subiect 
important. Este crucială abordarea incluziunii sistematice a femeilor tinere ca o 
condiție a tineretului implicat în societate. În timp ce egalitatea de gen poate fi 
abordată ca o domeniu tematic specific de lucru, identificându-se ca o condiție a 
tineretului în ansamblu reprezintă un angajament de a asigura egalitatea de gen în 
fiecare proces, la fiecare nivel și în toate domeniile. 
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 Integrarea tinerilor pe piața muncii:

• Orientare și consiliere profesională a tinerilor : o mai bună cunoaștere a
oportunităților existente, formărilor disponibile, competențelor necesare

• Promovarea stagiilor scurte la angajatori cu scopul de a cunoaște mediul
profesional și posibilitățile de orientare profesională existente

• Stimularea activă a mediului de afaceri, a întreprinderilor în orientarea și formarea
tinerilor și implicarea activă a antreprenorilor, a mediului de afaceri sau a
multinaționalelor în crearea de politici de formare profesională

• Facilitarea accesului tinerilor la microfinanțare şi schemele de finanţare
cooperativă, îmbunătăţind astfel condiţiile pentru antreprenoriatul între tineri şi
întreprinderile sociale

• Investirea în structuri pentru îngrijirea copiilor, care pot fi compatibile cu
programul de lucru pentru a facilita accesul tinerilor părinţi pe piaţa muncii

• Prioritizarea tinerilor NEET (identificare numărului, profilului și nevoilor
specifice) pentru a le oferi oportunități relevante de învățare, integrare
profesională și socială)

• Reorganizare curriculară pentru crearea de politici educaționale și de formare
profesionala, bazate pe dezvoltarea de abilități de viață și învățarea prin practică
(voluntariat, stagii, internship-uri) care să vină în completarea programelor de
învățare teoretică

• Promovarea și susținerea antreprenoriatului social, a cooperativelor sociale de
tineret și nu numai, hub-uri de tineri antreprenori, spații de co-working accesibile
tuturor

Este foarte important ca tinerii sa facă pentru tineri, și nu ,,să facem noi pentru 
tineri’’, fiindcă aceștia trebuie sa fie implicați activ în proces, deci trebuie sa 
facem impreuna politici publice, sa luăm parte impreuna la procesul 
decizional. Adesea, tinerii sunt abordați “vertical”, separat de celelalte categorii 
de vârstă. În realitate sunt un factor cheie în dezvoltarea unei viziuni sociale și 
a unui proiect de țară pe termen lung,  în calitate de  cetățeni care au ocazia să 
contibuie dar și să beneficieze pe o perioadă mai lungă dar “orizontal”, alături 
de alte categorii de vârstă.
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IV.  Măsuri împotriva violenței asupra femeilor 

Când vine vorba de violența împotriva femeilor, dispar granițele și naționalitățile. Își 
pierde relevanța orice circumstanță socială, culturală sau economică, iar lipsa acțiunii 
din partea autorităților transformă victimele într-un simplu număr dintr-o statistică.
Violența asupra femeilor ne privește pe toți. În Spania, fiecare nou caz duce la proteste 
convocate fie de autoritățile locale, fie de ONG-uri, cu scopul de a denunța aceste 
crime. Organele competente se pronunță de fiecare dată când se confirmă o nouă 
victimă a violenței asupra femeilor și se lucrează la asigurarea protecției acelor femei 
care supraviețuiesc, indiferent de naționalitatea lor.

Nu e suficient. Româncele stabilite în diaspora au nevoie de un sprijin adițional, 
fiindcă vulnerabilitatea lor e accentuată de barierele administrative și lingvistice pe care 
le întâmpină. Eforturile autorităților locale ar trebuie să fie complementate de cele ale 
statului de origine. Dar pentru asta, lupta împotriva violenței asupra femeilor ar trebui 
să fie considerată o prioritate de către statul român. Ori România e țara cu aproximativ 
40.000 de victime ale violenței domestice în 2019.

Ce propun?

Măsuri propuse de către partidele spaniole la ultimele alegeri municipale (Madrid), 
ce ar putea functiona și în România. 

• Consolidarea modelului de centru de atenție a victimelor de violenta asupra 
femeilor 24h/365h și crearea unei rețele de astfel de centre. + unități mobile cu 
echipa tehnica psihosociala. 

• Îmbunătățirea și coordonarea serviciilor oferite de adm. publice in materie de 
violenta asupra femeilor, dezvoltand o atentie integrala si interdisciplinara. 

• Incorporarea perspectivei de gen în toate politicile publice. 
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Alte măsuri propuse de către partide în cadrul alegerilor parlamentare din 2019, in 
Spania:

• Dublarea fondurilor puse la dispoziția primariilor. 

• Garantarea suspendării regimului de vizitare a minorilor de către progenitorii 
condamnati pentru violenta “de gen”. 

• Actualizarea conceptului de violenta asupra femeilor, conform Convenției de la 
Istanbul, pentru a include orice tip de violenta la care sunt supuse femeile.

• Eliminarea diferenței existente în legislația între agresiune si abuz sexual.

• Prestatie economica timp de sase luni pentru victime.  

• Plan de formare în egalitate de gen pentru adm. publice, de la tribunale la 
functionari din primarii. 

Măsurile acordate la nivel național -- pact de stat 2017 cu toate cele + 200 de măsuri 
acordate disponibil aici.  

Câteva dintre cele puse în aplicare pana acum:

• Victimele sunt recunoscute ca atare chiar dacă nu au denunțat agresorul. 

• În protocolul de risc realizat de poliție sunt incluși minori si minorele.

• Competente în materie de violența asupra femeilor în mâinile autorităților locale 
și distribuire echitativa a fondurilor între diferitele niveluri de adm. publica. 

• Facilitarea procesului de acreditare a condiției de victimă 

• Eliminarea consimtamantului expres progenitorului “maltratador” pentru 
acordarea tratamentului psihologic minorilor.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
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Ce există și funcționează în momentul acesta în Spania și poate fi implementat 
și în țara:

Național:

• Serviciul 016 si ATENPRO - atentie telefonica si consultanta juridica
• Dispozitive de urmarire telematica
• Victimele violentei primesc acreditare (Título Habilitante para víctimas de 

violencia de género)
• Exista Tribunale de Violența Asupra Femeii - tribunale specializate cu competente 

în materie penală și civilă pentru fapte si infractiuni încadrate ca și violența asupra 
femeilor. 

• Recunoașterea prin lege a unei serie de drepturi pentru toate femeile care sunt sau 
au fost victimele violentei domestice (cauzata de partener sau fostul partener). 

• Unități de familie și femeie în toate secțiile de poliție 
• App Vizuala pentru persoane cu deficiente auditive, interpreti de limbaj de semne 

și limbi străine. 

Regional: 

• Servicii specializate de informare, consultanță și intervenție, apartamente de 
urgență, apartamente de lunga sedere si apartamente tutelate pentru victime și 
copiii sai. 

• Local: 
• Dispozitive de atenție pentru situații de urgență, centre de informare, consultanta și 

intervenție psihologică pe termen scurt, mediu și lung și apartamente de urgență 
sau scurta sedere. 

• colaborare între politia locala și forțele de securitate ale statului in protectia 
victimelor violenței asupra femeilor. 

Când vorbim de violența împotriva femeilor și fetelor trebuie să ne gândim și la cele 
care se află în afara granițelor statului român, vulnerabilitatea lor fiind accentuată de 
barierele sociale, administrative și lingvistice pe care le întâmpina. În România sau 
în diaspora,  femeile și fetele merită să trăiască în siguranță, fără frică.

Violența împotriva femeilor reprezintă un act intolerabil, ce trebuie condamnat și 
sancționat cu rigurozitate și severitate. Iubirea nu înseamnă umilințe și nici lovituri. 
PLUS condamnă cu vehemență violența împotriva femeilor și va face tot ce îi stă în 
putință pentru ca România să devină un stat sigur pentru toate femeile. 
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V. Concluzii

Ca instituție esențială în democrația unei țări, parlamentul are un obligația de a 
reflecta diversele nevoi, interese și cerințele tuturor oamenilor. Parlamentul este o 
instituție complexă. Funcționează la diferite niveluri și mulți factori influențează ceea 
ce face. Membrii parlamentului, președintele și conducerea, partidele și grupurile 
politice, secretarii generali, grefierii și administrația joacă un rol în conturarea 
activității sale. Nu există două parlamente la fel. Ele diferă prin formă, rol și 
funcționare. Acestea sunt modelate de istoria și cultura fiecărei țări. Cu toate acestea, 
toți împărtășesc aceeași ambiție: de a da oamenilor o voce în gestionarea afacerilor 
publice.

În consecință,  Românii trebuie să fie reprezentanți în Parlament în mod adecvat și 
proporțional, oriunde s-ar afla - legea reprezentării parlamentare trebuie respectată! 
Propun, în linie cu programul politic PLUS,  o reprezentare amplă a Diasporei și un 
drept de vot respectat prin secții de votare organizate peste tot unde sunt români, dar 
și prin folosirea noilor tehnologii, pentru a face votul din afara țării un proces ușor, 
rapid, sigur și modern. 

Reacția diasporei în momente-cheie pentru evoluția socio-politică a României și 
modul în care aceștia susțin constant echilibrul financiar al familiilor rămase în țară 
(cu o contribuție de peste 3 miliarde de euro/an, conform datelor Eurostat din ultimii 
10 ani) demonstrează că o parte semnificativă a diasporei românești are un rol 
fundamental în economia și viața socială a țării. 

Diaspora este România, iar statul trebuie sa facă tot ce e necesar pentru cei din afara 
granițelor. Iar Drumul spre Casă, ar trebui sa fie unul facil, prin acordarea de 
asistență tehnică, informații utile, oferirea de posibilități de reintegrare pe piața 
muncii sau de investiții în țară și repatrierea capitalului, reintegrarea sau integrarea 
școlară a copiilor. 

Împlicarea diasporei în lupta cu un PSD care, timp de treizeci de ani, ne-a învrăjbit, 
sărăcit și umilit, deschide o pagină a patriotismului tăcut, mărturisit doar prin fapte, 
deopotrivă ale românilor de acasă și ale celor din afara granițelor.
A venit momentul să ne implicăm activ, civic și politic, și să ne asumăm că noi vom fi 
cei care vor guverna, care vor propune legi și politici publice, dar de data asta, în 
favoarea României, în favoarea Diasporei, și a noastră, tuturor.
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