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In cazul in care voi avea ocazia de a-mi pune in aplicare ideile si competentele in Parlamentul Romaniei, 
doresc sa imi canalizez eforturile in trei directii pe care le consider fundamentale:  

1. Creearea in Romania a unui cadru social, economic si juridic capabil sa ofere conditiile 
necesare intoarcerii romanilor in tara lor. Este foarte adevarat ca in decizia de revenire in 
tara mentinerea unui venit indestulator reprezinta un criteriu important, insa nu este 
singurul si nici pe departe suficient. Astfel, in plus fata de acest aspect sunt necesare 
urmatoarele:  
 

a. Un sistem de sanatate competitiv; 
b. Un sistem educational la nivelul tarilor occidentale; potential exista si depinde doar 

de noi sa il valorificam la adevarata valoare; 
c. O justitie performanta, un real garant al dreptatii si sigurantei personale. 

In toate cele trei domenii sunt cateva elemente comune pe care consider ca trebuie sa ne 
axam eforturile: asigurarea infrastructurii, stimularea si responabilizarea angajatilor, 
promovarea valorilor si eliminarea incompetentei. In plus, in justitie as identifica doua 
elemente importante suplimentare: in primul rand impunerea, aplicarea si respectarea cu 
strictete a legii si in al doilea rand reducerea termenelor de judecata care astazi genereaza 
intinderea proceselor pe perioade nejustificat de lungi.   
 

2. Refacerea imaginii unei Romanii curate, trezirea constiintei nationale, unitatii, a spiritului si 
mandriei de roman si cetatean european. Mi-am exprimat in multe ocazii parerea ca 
schimbarea si raspunsurile vin din interiorul nostru, al fiecaruia. De constiinta unei natiuni 
sunt legate toate problemele majore cu care aceasta se confrunta. Un popor mandru si unit 
va gasi intotdeauna solutiile si resursele necesare pentru a merge inainte. 
 

3. Suportul necesar pentru imbunatatirea calitatii vietii, pentru pastrarea traditiilor, identitatii 
nationale, a obiceiurilor din comunitatile traditionale de romani din tarile vecine Romaniei. 

Pentru realizarea tuturor proiectelor pe care ni le propunem, consider ca este necesar un cumul de 
elemente care sa contribuie simultan la transpunerea acestora in realitate: 

- Dorinta de implicare si de finalizare a a tuturor proiectelor pentru comunitate; candidatura mea 
reprezinta exact exprimarea acestei implicari si promisiunea ferma de a depune toate eforturile 
pentru concretizarea lor; 

- Capacitatea personala si intelectuala de a pune in practica si a da o forma concreta acestor 
proiecte sub forma hotararilor, legilor si ulterior de trecere a lor prin Parlament; deschiderea la 
dialog si disponibilitate pentru intelegerea problemelor din comunitatile pe care le reprezentam; 



- Gasirea parghiilor necesare pentru pornirea rotitelor din angrenajele ce au ca scop aplicarea 
legilor odata cu publicarea normelor de punere in aplicare. 

Referitor la implicarea in viata filialei Diaspora, sunt doua directii in care doresc sa ma implic activ:  

1. Ma vad nevoit sa remarc realitatea zilei si ruptura din filiala noastra. Pe forumurile si grupurile 
filialei am descoperit in ambele tabere oameni valorosi, idei bune si dorinta de a face bine, 
elementele esentiale pentru succes. E pacat insa ca ele nu primeaza in fata neintelegerilor care 
inerent apar intr-un grup. Ca si proiect personal intern, din postura de deputat imi propun sa 
contribui la unitate in cadrul filialei si evitarea unor astfel de situatii pe viitor. Sunt total 
neproductive si in cazul escaladarii cred ca pot deveni periculoase pentru insasi existenta filialei. 
Sper totusi ca odata cu realizarea uniunii cu PLUS conflictul sa se stinga si prapastia sa se inchida 
definitiv. 

2. Intalniri periodice cu membri Diaspora pentru a identifica problemele comunitatii si a gasi 
impreuna solutii. 

 


