

Programul politic al candidatului Andrei Mazilu

Doresc să candidez pentru a da o voce reală celor din Diaspora, pentru a duce la
îndeplinire numeroasele proiecte pe care le-am gândit împreună cu echipa CNPP
Diaspora. Dintre acestea, cel mai de suflet, dar poate și cel mai complex și mai
important proiect este Reprezentarea corectă a Diasporei în Parlament, fiind chiar
inițiator al unei petiții în acest sens, petiție la care au colaborat conducerile tuturor
filialelor judetene Diaspora, dar și Coordonatorii Regionali Diaspora. În acest scop îmi
doresc sa fac parte din Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor a
Camerei Deputaților.
Trebuie sa constientizam că Diaspora este România, iar acești cetățeni nu sunt
cetățeni de rangul 2 (care au alocați mai puțini parlamentari per cetățean), concept
inexistent în Constituția României, ci pur și simplu sunt cetățeni români având
aceleași drepturi și obligații ca și cei care locuiesc în țară. Pentru a realiza acest
lucru este necesar să aducem schimbări legislative, administrative, să alocăm
fondurile necesare.
Pentru a rezolva principalele probleme ale celor ce locuiesc în afara țării doresc să
sprijin următoarele proiecte:
● Drumul spre Casă: măsuri legislative care să usureze întoarcerea acasă a celor
care doresc să se repatrieze.
● Departamentul pentru Repatriere: un serviciu împărțit între MAE și Cancelaria
Prim-ministrului, cu câte un reprezentant în toate consulatele românești din zone
externe cu peste 50.000 de români și cel puțin câte o persoană de legătură în
fiecare Consiliu Județean. Este coordonat de un ministru delegat (sau poate un
secretar de stat) care lucrează direct sub primul-ministru și are în sarcină
coordonarea orizontală între punctele din afara țării și cele din țară.
● Mărirea numărului de consulate și majorarea bugetelor destinate lor, dar si
imbunatatirea radicala a serviciilor oferite cetatenilor romani. Printre măsurile pe
care le am în vedere se numără constituirea unor consulate itinerante, mai ales
în țările unde distanțele de parcurs pana la consulatele fizice sunt mari (Canada,
SUA, Australia, Norvegia, Suedia, Finlanda), numirea pe baze real profesionale a
consulilor (scoaterea din sistem a sinecuriștilor), digitalizarea.
● Promovarea legislației necesare pentru a conserva identitatea, tradițiile,
limba și cultura românească atat în cadrul comunităților istorice românești, cât
și în cele emergente.
● Școala românească virtuală - în contextul pandemiei covid19 acest proiect a
devenit o necesitate și în țară, nu doar în Diaspora. Această inițiativă va da

posibilitatea copiilor din Diaspora să își îmbunătățească cunoștințele de limba și
literatura română, istorie, geografie, etc.

Proiecte privind modernizarea instituțiilor din România:
● Reducerea numărului de parlamentari la 300
● Reforma Constituției
● Reforma administrativă (reducerea numărului de comune prin
comasare, înființarea regiunilor prin contopirea mai multor județe, implicit
reducerea numărului de aleși locali, a personalului angajat în
administrație, și evident o nouă împărțire a mandatelor de parlamentar la
nivelul regiunilor, inclusiv Diaspora)
● Reforma Curții Constituționale
● Reforma instituției Avocatului Poporului
● Digitalizarea (inclusiv înființarea Registrului Digital de Evidență a
Populației, în care fiecare cetățean să își poată schimba online domiciliul /
reședința, fără nici un drum către un birou fizic). Acest proiect este vast, și
acoperă inclusiv metoda practică de a stabili care este numărul real al
celor aflați în Diaspora, usurează comunicarea dintre cetățean și instituțiile
de stat și private (furnizori de utilități, bănci, societăți de leasing, etc) care
vor accesa în condițiile legii aceste date. Proiectul este extins și descrierea
lui în detaliu nu face obiectul acestei enumerari de proiecte pe care doresc
să le aduc în dezbaterea Parlamentului României, însă pot preciza că un
sistem similar funcționează de mulți ani în Norvegia.
Interacțiunea cu alegătorii:
Având în vedere că voi reprezenta Circumscripția Diaspora, practic pe toți
cetățenii români din afara granițelor, va fi fizic imposibil să am contact direct cu
toți acești români. Cu toate acestea îmi doresc sa fiu accesibil oricui, indiferent
unde s-ar afla, iar în acest scop voi înființa Biroul Parlamentar Digital, prin
intermediul căruia îmi voi desfășura activitatea.

