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Inițiative legislative

În cele două sesiuni parlamentare
ale anului 2021, am fost
inițiatorul/co-inițiatorul a 24 de
propuneri legislative, între care
cele mai importante au fost:

1

Interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei
Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie – L 109/2021

Am propus interzicerea, timp de 5 ani, a înstrăinării activelor deținute de stat la companiile și
societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are
calitatea de acționar, respectiv suspendarea tuturor operațiunilor referitoare la înstrăinarea
activelor statului, aﬂate în curs de realizare.

2

Reforma sistemului electoral prin alegerea primarilor și președinților
de consilii județene în două tururi de scrutin - L144/2021

Considerăm necesară revenirea la un sistem de vot care să satisfacă dubla
exigență privind reprezentativitatea și legitimitatea.
Susținem alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi,
cu următoarele efecte:
Creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși

1

locali – factori cheie în dezvoltarea locală în strînsă legătură cu nevoile
cetățenilor.

2

Crearea de șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, mici și
candidați independenţi.

Creșterea pluralismului politic din societatea românească ca „o
condiţie și o garanţie a democraţiei constituţionale”. Principala

3

implicație este că partidele și candidații în alegerile locale își vor
îndeplini rolul constituțional de a contribui „la deﬁnirea și la
exprimarea voinţei politice a cetăţenilor”.

Șanse mai mari de atingere a consensului în comunitate în ceea ce
privește soluțiile de politici publice. De aceea, prin revenirea la

4

sistemul de vot în două tururi, vor crește șansele ca soluțiile
partidelor și candidaților să ﬁe mai aproape de comunitățile locale și
de interesele lor de dezvoltare locală.

3

Interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare – L 395/2021

Legea pe care am propus-o ține
cont, în primul rînd, de principiul
constituțional al egalității în
drepturi; orice formă, manifestare
sau măsură concretă de excludere,
restricție, limitare, preferință,
afectare, tratament diferențiat în
favoarea unei persoane sau a unui
grup de persoane, în condițiile
neadministrării vaccinului, urmînd
să constituie discriminare, iar pe
acest temei, devenind ilegală și
neconstituțională.

Efectul: interzicerea și combaterea oricărei dispoziții sau acțiuni publice care ar
avea drept consecință condiționarea acordării unor drepturi fundamentale sau
servicii publice și private. Principiile egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor
și discriminării sînt garantate de Constituția României.

4

Abrogarea Legii 55/2020 („legea pandemiei”) - L495/2021

Legea nr. 55 a creat guvernului cadrul pentru a emite hotărîri prin care au fost
limitate – pe alocuri, aberant, lipsit de logică și noimă – drepturile și libertățile
fundamentale stipulate de Constituție. Dacă legiuitorul a considerat că guvernul
nu poate legifera în materia restricționării drepturilor și libertăților, această lege 55
tocmai asta a făcut: i-a conferit o prerogativă pe care nu trebuia și nu putea să o
dețină. Prin măsurile pe care le-a instituit, a anulat de facto drepturile și
libertățile cetățenilor.
Starea de alertă este o stare de urgență deghizată.

Toate inițiativele legislative de
mai sus au fost respinse în
Senat, iar astăzi se aﬂă în
dezbaterea comisiilor din cadrul
Camerei Deputaților – camera
decizională.

De asemenea, am fost co-inițiator al altor propuneri legislative,
relevante din punct de vedere al principiilor și valorilor noastre.

5

Modiﬁcarea legii privind ﬁnanțarea activității partidelor politice și
a campaniilor electorale – L 124/2021

Am inițiat modiﬁcarea legislației în vigoare privind ﬁnanțarea activității partidelor
politice, propunînd completarea domeniilor în care pot ﬁ utilizați banii alocați ca
ﬁnanțare de la guvern – în sensul „așezămintelor culturale, medicale sau sociale”,
ca proiecte destinate interesului general.
Din păcate, cu excepția AUR, toate celelalte partide parlamentare s-au împotrivit
prin vot în Senat, inițiativa ﬁind în prezent la Camera Deputaților, unde va ﬁ supusă
votului ﬁnal.

6

Declararea zilei de 28 octombrie ca „Ziua națională a familiilor
numeroase” – L162/2021

Am propus celebrarea unei „Zile naționale a familiilor numeroase” din următoarele
considerente: societatea noastră trebuie să recunoască oﬁcial contribuția
familiilor cu trei sau mai mulți copii la progresul societății și al economiei;
valorizarea familiilor numeroase pentru înlăturarea prejudecăților referitoare la
acestea și a discriminării acestora în societate; promovarea valorilor importante în
familie; sensibilizarea opiniei publice privind problemele cu care se confruntă
astăzi familiile cu mai mulți copii; conștientizarea obstacolelor și nevoilor acestor
familii; reducerea barierelor sociale și psihologice care pot inﬂuența alegerea
familiilor de a procrea și avea mai mulți copii.

Dacă această inițiativă va deveni lege, activitățile speciﬁce zilei de 28 octombrie
vor putea însemna manifestări publice, evenimente și acțiuni socio-culturale care
vor ﬁ dedicate familiilor numeroase, campanii de comunicare publică, conferințe,
seminarii, programe radio și TV, emisiuni și materiale informative, articole de presă
etc.
Senatul ﬁind prima Cameră sesizată, inițiativa noastră a fost respinsă în plen, din
cauza voturilor majorității alcătuite din PNL-USR-UMDR, iar, în prezent, se aﬂă în
dezbatere la Camera Deputaților, unde va primi votul ﬁnal.

7

Încurajarea natalității prin deduceri personale din venituri
salariale – L368/2021

Am propus modiﬁcarea Codului Fiscal în vederea creșterii deducerii pe impozitul pe
venit și înlăturarea condiționării acesteia de nivelul salarial. Ca urmare a
abținerilor PSD, inițiativa a fost respinsă în prima Cameră, iar astăzi se aﬂă în
Camera Deputaților, pentru dezbateri și vot ﬁnal.

8

Modiﬁcarea legii privind alocația de stat pentru copii – L 558/2021

Susținem acordarea unui stimul suplimentar familiilor care au doi sau mai mulți
copii minori, prin acordarea unei alocații în cuantum de 600 lei pentru ﬁecare copil
dintre cei pe care îi are în grijă, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Inițiativa noastră a obținut avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Consiliul
Economic și Social, iar în prezent se aﬂă în analiza comisiilor de specialitate din
Senat.

9

Modiﬁcarea legii privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților – B 581/2021.

Această inițiativă va crea posibilitatea cetățenilor români cu reședința dincolo de
hotare de a vota în străinătate în baza oricărui act de identitate. Această propunere
legislativă este abia la începutul procesului legislativ, neprimind încă avizele
externe consultative de la Consiliul Legislativ, respectiv Consiliul Economic și
Social.

15 declarații politice,
între care următoarele subiecte:

1
2
3
4
5

Prin austeritate, Guvernul Cîțu lucrează pentru sărăcirea românilor
(17 februarie).

Angajații își strigă drepturile și nemulțumirile în stradă, iar șeful
Guvernului face politică în Parlament (24 februarie).

Împlinirea a 29 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru
(03 martie).

Ziua deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989
(10 martie).

Abuzul împotriva lui George Simion trebuie să înceteze!
(17 martie).

Românii de pretutindeni trebuie să se bucure de sprijinul real al

6

statului român pentru a face față proceselor asimilaționiste tot
mai accentuate (24 martie).

Ziua Națională de 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către

7

președintele României, prim-ministru și ministrul de externe
(31 martie).

8
9
10
11
12
13

Campania cu iz totalitar de anihilare a AUR (07 aprilie).

Ion Gavrilă Ogoranu, ﬁgură exponențială a rezistenței anticomuniste
(05 mai).

Călcând în picioare Constituția, Guvernul impune restricții și
discriminează 70% dintre cetățenii României (22 septembrie).

Congresul miserupismului și reacția majorității tăcute și discriminate
(29 septembrie).

Marcel Petrișor – eruditul care a învățat să se roage în temniță
(27 octombrie).

Menținerea sau retragerea Republicii Moldova din CSI constituie un
test de europenitate pentru autoritățile de la Chișinău (10 noiembrie).

Mii de refugiați forțează sârma ghimpată de la frontiera dintre

14

Belarus și Polonia pentru a intra în Uniunea Europeană
(17 noiembrie).

15

Trei decenii fără Țuțea, un „Socrate român” (15 decembrie).

16 interpelări
dintre care 9 adresate prim-ministrului.

28 întrebări
adresate membrilor guvernului și primarului general al Capitalei

SEPTEMBRIE

2021

Am inițiat și depus moțiunea de cenzură intitulată „Demiterea
Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!” Ca urmare a
coaliției conjuncturale de culise dintre PNL și PSD, moțiunea

noastră de cenzură nu a ajuns la dezbatere și vot ﬁnal.
La 5 octombrie, am susținut și votat în Parlamentul reunit moțiunea de cenzură în urma
căreia a fost demis guvernul Cîțu.

DECEMBRIE

2021

Amendamentul AUR privind suplimentarea bugetului
Mitropoliei Basarabiei!

În cadrul dezbaterilor legii bugetului de stat pentru anul 2022, am propus un
amendament referitor la suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte
din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu suma de 4.800.000 lei pentru
funcționarea Mitropoliei Basarabiei, aﬂată sub oblăduirea canonică a Patriarhiei
Române.
Amendamentul nostru a fost acceptat și votat!
Susținerea funcționării Mitropoliei va răspunde astfel interesului strategic național și va
reprezenta o intervenție legală imperios necesară pe fundalul războiului hibrid
desfășurat de Moscova în spațiul românesc de răsărit.

141 luări de cuvînt în plen,
între care următoarele subiecte:
Ÿ

necesitatea unor măsuri concrete și solide de sprijinire a familiei, între care
majorarea substanțială a alocațiilor pentru copii;

Ÿ

operațiunea concertată de compromitere a partidului AUR, sub forma unor
calomnii și etichete proferate de către cele mai înalte forțe în statul român;

Ÿ

infama Convenție de la Istanbul care, sub masca protejării femeilor împotriva
violenței domestice, promovează fățiș „egalitatea de gen”;

Ÿ

desﬁințarea Institutului Revoluției Române, condus de un fost șef de stat
direct responsabil pentru stagnarea țării timp de cel puțin un deceniu;

Ÿ

prevederea expresă în lege a obligativității acordului părinților în ceea ce
privește modul în care este predată în școli educația pentru viață/sanitară;
la presiunile AUR, legea a fost respinsă de Senat;

Ÿ

blocarea de facto de către noua majoritate parlamentară a dezbaterilor și
votului asupra moțiunii de cenzură depuse de AUR, la începutul sesiunii
parlamentare din toamnă, respectiv intrarea partidului în grevă
parlamentară;

Ÿ

împotrivirea față de obligativitatea „certiﬁcatului Covid” în instituții publice și
private; proiectul de lege a fost respins în Senat, ca urmare a acțiunilor și
mesajelor transmise de AUR;

Ÿ

votul de învestitură a Cabinetului Ciucă și oﬁcializarea noii USL, al cărei „naș” a
fost Klaus Iohannis, pe care AUR nu l-a girat și față de care a votat
„împotrivă”;

Ÿ

abrogarea Legii 55/2020 („legea pandemiei”), care a creat o imensă confuzie
privind măsurile excepționale, constituind sursa unui abuz în forma continuată
din partea cabinetelor care s-au succedat în ultimul an și jumătate.

Președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni
din Senatul României

”
Importanța celor peste zece milioane
de români de dincolo de frontierele
României, ﬁe că vorbim de comunitățile
istorice românești, ﬁe că vorbim de
diasporă, este una uriașă, iar acest lucru
ar trebui să se reﬂecte în politicile
statului român față de acești români. Din
păcate, de mai bine de 30 de ani încoace,
autoritățile noastre nu fac nimic serios în
sprijinul acestor români. Potențialul uriaș
pe care ei îl reprezintă pentru țara
noastră nu pare că interesează partidele
care au condus România din 1990
încoace.

”

În calitatea mea de președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni din
Senatul României, am adus permanent în atenția opiniei publice problemele
grave cu care se confruntă comunitățile istorice românești, dar și românii
plecați să-și cîștige traiul pe meleaguri străine.

Vizitele de lucru în cadrul comunităților istorice românești
din jurul frontierelor și Balcani

FEBRUARIE

Întîlnire cu o delegație a românilor/vlahilor

2021

din Timoc

Am avut o întrevedere cu Predrag Balašević, președintele Partidului Neamului
Românesc din Serbia, și cu Zavija Jurj, președintele Asociaţiei Ariadnae Filum din
Serbia, întîlnire a cărei temă a fost respectarea drepturilor etnicilor români/vlahi din
Timoc, Serbia.

În Republica Serbia am avut întîlniri cu
Părintele Boian Alexandrovic, arhiereu
de Dacia Ripensis, la sediul Vicariatului
Ortodox Dacia Ripensis al Bisericii
Ortodoxe Române. Am fost informat de
colaborarea diﬁcilă a românilor/vlahilor
din Timoc cu Departamentul pentru
Românii de Pretutindeni din cadrul
Guvernului României.
Cerinţele celor 300.000 de etnici români
sînt legate de recunoașterea celor doi
termeni, român și vlah, utilizaţi pentru

Este imperios necesară introducerea

„

denumirea aceleiași etnii, românească.

Am văzut situația dramatică a

limbii române în administraţie, în

românilor/vlahilor din Timoc la

localităţile în care trăiesc cel puţin 20%

fața locului!

din populaţie de etnie vlahă/română,

Inacțiunea statului român este

precum și emisiuni de radio și tv în limba

inacceptabilă!

română, difuzate în zonă.

”

În marja vizitei m-am întîlnit cu părintele Ovidiu Doru Ursu, protopop al Vicariatului
Ortodox Român al Timocului, Protopopiatul Borului și al Lăpușnei, la biserica românească
din cartierul Brezonik, cu primarul comunei Bolevaţ, Neboisa Marianovic, cu populaţie
majoritar românească, cu reprezentanţi ai românilor/vlahilor din localitatea Slatina care se
confruntă cu diﬁcultăţi administrative generate de exploatarea minieră din Bor - cea mai
mare mină de cupru din Europa.

APRILIE

2021

Am participat la
comemorarea celor 3.000
de români uciși de trupele
sovietice în Nordul Bucovinei.

Am fost prezent la evenimentele din 1 aprilie
2021, prilejuite de comemorarea celor peste
3000 de martiri români masacrați de
sovietici, cu optzeci de ani în urmă, la
Fântâna Albă (nordul Bucovinei). Am depus
o coroană de ﬂori la monumentul-clopotniță
ridicat în pădurea de la Fântâna Albă.

„Aici este un adevărat Katyn românesc. Aici a avut unul dintre cele mai negre episoade ale
istoriei noastre naționale. Cei 3000 de români uciși aici de grănicerii sovietici în urmă cu 80 de
ani au fost masacrați pentru că și-au mărturisit crezul național, identitatea și dragostea față
de Țara-Mamă.
Ei sunt eroi și martiri, deopotrivă. Martiri ai Bisericii și eroi ai Neamului. Pomenindu-i astăzi și de
ﬁecare dată, nu înseamnă că le facem lor vreo cinste, ci căutăm o sursă de putere în exemplul
lor de curaj, în demnitatea lor, în coloana lor vertebrală.
Dumnezeu să odihnească suﬂetele martirilor noștri de la Fântâna Albă!”

Continuarea vizitei în Albania

La împlinirea a 116 ani de la emiterea
Iradelei de recunoaștere a drepturilor
egale ale românilor (aromâni și
meglenoromâni) din Imperiul Otoman,
am continuat vizita la comunitățile
românești din Balcani, prin participarea la
evenimentele culturale dedicate Zilei
Românilor din Balcani, organizate la
Corcea, Albania, de către Fundația
Culturală „Nicolae Iorga” din Saranda.

Evenimentul principal al manifestărilor prilejuite de sărbătoarea Zilei de 10 mai l-a
constituit slujba de pomenire organizată în biserica aromânească de la Corcea și
inaugurarea, în parcul Sotir din Corcea, a bustului preotului martir Haralambie (Papa
Lambru) Balamace, erou al popoarelor român și albanez, ucis de către antarții greci în 1914.
În cadrul vizitei de la Corcea am avut o întîlnire cu primarul orașului cu care am discutat
despre relațiile de prietenie dintre Albania și România, precum și despre dorința Albaniei de
integrare în Uniunea Europeană. În cuvîntul meu am salutat recunoașterea de către Albania
a minorității aromâne, mulțumind pentru faptul că primăria colaborează foarte bine cu
numeroasa comunitate aromână din oraș.

„Între România și Macedonia de

Situație dramatică a aromânilor

Nord există un vast teren de

și meglenoromânilor, frați ai

cooperare în vederea recunoașterii

noștri, din Macedonia de Nord și

și respectării de către aceasta a

Albania. Și aici trebuie găsite

statutului ﬁresc al României de

urgent soluții!

stat înrudit al aromânilor și

”

meglenoromânilor. Prietenii noștri
macedoneni înțeleg că, așa cum și

”

România, înainte de integrarea în
Uniunea Europeană, a trebuit să
acorde drepturile ﬁrești
minorităților de pe teritoriul său,
inclusiv minorității macedo-slave,
în aceeași măsură și Macedonia de
Nord trebuie să acorde aceleași
Am întreprins o vizită de lucru în Republica
Macedonia de Nord pentru a mă
documenta asupra situației și
problematicii minorităților înrudite
aromână și meglenoromână și a aduce un
omagiu personalităților aromâne și
meglenoromâne din această țară.
Am vizitat în Bitola patru obiective istorice
de importanță deosebită pentru statul
român și minoritatea aromână înrudită:
clădirea fostului Consulat al României care
a funcționat pînă în 1948, clădirea fostului
Liceu comercial românesc din Bitola,
Biserica aromână „Sﬁnții Împărați
Constantin și Elena” și Cimitirul
românesc/aromânesc.

drepturi românilor (aromâni și
meglenoromâni) de pe teritoriul
său, înainte de integrarea în
Uniune. Este chiar o condiție sine
qua non a integrării”.

La ﬁnalul vizitei, împreună cu
delegația parlamentară a
Senatului României am participat
la o întîlnire cu membrii Consiliului
Național al Minorității Naționale
Române (CNMNR) și cu membrii
Comunității Românilor din Serbia
(CRS), cea mai importantă
o rga n i za ț i e ro m â n e a s că d i n
Voievodina, cu 28 de ﬁliale.

La încheierea discuțiilor:
„Salutăm progresele făcute de Serbia în ceea ce privește tratamentul minorității
românești din Voievodina și sperăm că problemele legate de compensarea clădirii
„Luceafărul” și acordarea unei clădiri similare precum cea pe care Casa de Editură
„Libertarea” o pierde, prin retrocedare, să ﬁe rezolvate în cel mai scurt timp de autoritățile
sîrbe. Insistăm că acest lucru, ca și recunoașterea sinonimiei vlah/român și acordarea de
drepturi similare cu cele ale românilor din Voievodina și celor circa 300.000 de
români/vlahi din Timoc, fac parte din pachetul de măsuri care trebuie întreprinse pentru ca
România să poată acorda sprijin integrării europene a Serbiei.
Este necesară o implicare totală a Guvernului României, a Ministerului Afacerilor Externe
de la București, a ambasadei și consulatelor din Serbia, în ajutorul comunității românești, și
nu așa cum a fost pînă acum. Interesele acestei comunități, precum și ale celei din Timoc,
fac parte din interesele naționale românești și trebuie să ﬁe prioritare pentru autoritățile
române. În ceea ce ne privește, prin diplomația parlamentară, ne vom îndeplini toate
angajamentele luate în discuțiile cu reprezentanții comunității. Vom monitoriza atent cum
își vor face treaba instituțiile care țin de statul român, dar și cum autoritățile sârbe, în
beneﬁciul bunelor relații bilaterale, își vor îndeplini obligațiile față de minoritatea română,
indiferent cum se numește ea, de pe întreg teritoriul Serbiei. Adică în același mod în care
România și-a îndeplinit obligațiile față de minoritatea sîrbă”.

Noi am retrocedat sîrbilor
din Timișoara tot ce au
cerut, în timp ce Serbia
românilor din Banatul
sîrbesc, nimic!

”

Minoritatea sîrbă din România beneﬁciază

La Vârșeț, m-am întîlnit cu părintele

de toate drepturile necesare păstrării

Emanuel Tăpălagă, Vicar al Episcopiei

identității naționale, inclusiv de o presă

românilor din Serbia „Dacia Felix”. Sﬁnția

liberă în limba sîrbă.

Sa i-a informat pe membrii delegației

Vizita a continuat la școala din Satu Nou,

asupra problemelor complexe cu care se

la mai multe biserici românești, precum și

confruntă biserica românească pe

la Casa de Cultură „Doina” din Uzdin, un

teritoriul Serbiei și despre nevoia de ajutor

important centru al culturii românilor din

din partea statului român.

Voievodina.

În cadrul discuțiilor a fost subliniată

Am avut o întîlnire și cu primarul din

i m p o r ta n ța re c u n o a ș te r i i B i s e r i c i i

Covăcița, comună în care conviețuiesc

Ortodoxe Române pe tot teritoriul Serbiei,

armonios mai multe etnii și căruia i-am

în contextul procesului de integrare în

mulțumit pentru modul în care îi tratează

Uniunea Europeană a Serbiei, precum și a

pe români.

bunelor relații dintre cele două biserici și
state.

”

IUNIE

La invitația Rectoratului Universității Umaniste de Stat și a

2021

Consulatului General al României la Odessa, am participat, în
fruntea unei delegații a Comisiei pentru românii de

pretutindeni din Senatul României, în orașul Ismail (regiunea Odessa, Ucraina), la
Forumul Internațional „Comunitățile românești din regiunea Odessa:
modalități eﬁciente de dezvoltare a relațiilor ucraineano-române”.

Nu cerem nimic în plus față de ceea ce oferim la

150.000 de români din

rîndul nostru minorităților etnice care trăiesc pe
teritoriul românesc: drepturi lingvistice,

Sudul Basarabiei,

educaționale și culturale în limba maternă –

ignorați de statul

toate consﬁnțite de Constituție. Doleanțele

român și lăsați să

fraților noștri de lîngă Dunăre sunt de a conserva

ﬁe asimilați de

și de a exprima – liber – ceea ce le aparține

autoritățile

dintotdeauna: limba română, cultura națională și

ucrainiene!

procesul educațional, după criterii care să le

”

respecte identitatea de neam.

„

De asemenea, am fost primit, la sediul primăriei din Ismail, de către primarul Andrii
Abramchenko, precum și de către președintele Consiliului Raional, Radion Abașev.
Cu acest prilej am transmis un mesaj de prietenie din partea Comisiei pe care o conduc și am
manifestat fără echivoc deschiderea pentru conlucrare, valoriﬁcarea principiilor comune și o
mai trainică apropiere între cele două popoare – român și ucrainean.
În continuarea vizitei, la Odessa, Ucraina, a avut loc întrevederea cu Serhii Hrynevetskyi,
șeful Administrației regionale de stat Odessa, în cadrul căreia am vorbit despre
problematica drepturilor și libertăților comunității românești autohtone.

„Am adresat mesajul nostru ferm în ceea ce privește necesitatea respectării – simetrice și
oneste – a drepturilor și libertăților comunității românești autohtone, în temeiul unui
dialog eﬁcient și al respectului reciproc. Aceasta este chestiunea fundamentală care face
proba sincerității în orice abordare bilaterală între Ucraina și România.
România este un autentic model la nivel european în privința coexistenței pașnice a
minorităților etnice.
Numărul fraților noștri care locuiesc în regiunea Odessa este, în realitate, de aproximativ
150.000!
Românii sau moldovenii constituie o singură comunitate și vorbesc un singur grai: cel
ROMÂNESC. Este un fapt care trebuie recunoscut ca atare!
Asumarea, de către statul ucrainean, a minorității etnice românești, cu toate drepturile
ﬁrești care ar decurge din acest statut, și recunoașterea oﬁcială a limbii române – în locul
celei inventate <moldovenești> – reprezintă condiții sine qua non pentru o relație corectă
și proporțională București-Kiev”.

SEPTEMBRIE

Am fost prezent în Republica Albania, în capitala Tirana și la

2021

Selenița, unde am luat parte la evenimentul de deschidere a
școlii „10 MAI 1905”.

În cele două clase ale acestei instituții, clase care vor purta numele a două
personalități ale diplomației române: „Ambasador Vasile Stoica” și „Administrator
școlar Nicuță Balamaci”, copiii aromâni vor studia atît în româna literară, cît și în
dialectul aromân.

„Deschiderea acestei școli primare private în dialect aromân și limba română literară este
un prim pas spre o nouă renaștere a comunității aromânești, a fraților noștri de la sud de
Dunăre, care sunt parte integrantă a neamului românesc.
În această vizită în Republica Albania, am constatat cu mare bucurie o mai mare
deschidere a autorităților locale și centrale, în privința garantării drepturilor pentru
minorități. Cu cît Albania va acorda mai repede drepturile cuvenite aromânilor, cu atît va
sprijini mai mult România parcursul european al Albaniei. I-am asigurat pe frații noștri din
Albania de susținerea mea personală și a Comisiei pentru românii de pretutindeni, pe care o
conduc”.

SEPTEMBRIE

7-9 septembrie 2021 - Forumul Economic din Karpacz

2021

(Polonia)

În calitate de președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul
României, am participat la cea de-a XXX-a ediție a Forumului Economic care a
avut loc în perioada 7-9 septembrie 2021, la Karpacz (Polonia).
Considerat drept cel mai important eveniment care reunește o seamă de
politicieni și oameni de afaceri din Europa Centrală și de Est, această ediție
aniversară a fost intitulată Europa în căutarea leadership-ului.

De-a lungul celor trei zile am avut o serie de excelente întîlniri cu reprezentanți la vîrf ai
principalelor formațiuni politice care alcătuiesc Partidul Conservatorilor și Reformiștilor
Europeni (ECR), precum Lege și Justiție (PiS), aﬂat la guvernare în Polonia, sau Vox (Spania),
dar și cu lideri regionali ai PiS.

Invitat să susțin un discurs în cadrul
sesiunii „Suveranitatea economică în
contextul crizei globalizării”, am vorbit
despre statul național, care pare
marginal și irelevant, în fața forțelor
uriașe ale globalizării, problemă a cărei
principală soluție o va constitui voința
politică de a contracara efectele negative
ale globalizării, a aﬁrma suveranitatea și
a o redobîndi, acolo unde a fost cedată.

„De globalizare beneﬁciază doar o
m i n o r i ta te p u te r n i că , a ﬂ u e ntă ,
cosmopolită, conectată la ﬂuxurile
transnaționale. Pentru restul
locuitorilor planetei ea înseamnă doar
devalorizarea muncii: faptul că
lucrează la ﬁrme ce caută piețe de
muncă ieftine – sau disponibilizări,
șomaj și emigrare. Pentru națiuni,
globalizarea înseamnă marginalizare,
polarizare extremă, depopulare prin
emigrare în masă, declin rural
accelerat, alienare, granițe mai
permeabile pentru terorism, ﬂuxuri
migratorii și de refugiați,
dezintegrarea societăților naționale și
comunităților locale”.

„Pentru multe țări est-europene, inclusiv România, globalizarea și tranziția au însemnat
dezindustrializare, înstrăinarea pe nimic a activelor și resurselor naturale, sărăcie
endemică, colaps societal, infracționalitate și corupție tolerate oﬁcial, declinul clasei de
mijloc și al valorilor tradiționale – familie, națiune, credință. Nici „mîna invizibilă a pieței”,
nici reglajele „automate” prin „selecție naturală” de tip darwinist, nu rezolvă de la sine
problemele și carențele grave ale actualei ordini și nu oferă scenarii pentru ieșirea din
criza profundă a sistemului politico-economic mondial. Este nevoie de inteligență și
expertiză, planiﬁcare și leadership inspirat și patriotic”.
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