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REZUMAT
Luna Martie a fost a doua lună de
activitate în Parlamentul României, lună
în care am făcut demersuri semnificative
pentru diaspora.
Am deschis două Birouri Parlamentare în
Italia la Roma și Verona și unul în Franța
la Lyon. Am audiat mai mulți ambasadori
și depus o serie de initiative legislative
conform obiectivelor stabilite în
campanie.
Am continuat activitatea pentru
rezolvarea problemei dosarelor de pensii,
o prioritate a mandatului meu. Trebuie să
avem un sistem robust pentru
administrarea corectă și rapidă a
acestora, ca românii din diaspora să își
primească drepturile.
Tot în Martie m-am deplasat pentru
prima dată în circumscripția pe care o
reprezint. Am vizitat Italia, unde locuiește
cea mai mare comunitate de români din
afara granițelor și unde am avut mai
multe întrevederi cu ambasadorul și o
parte din consulii din țară.

Cum a fost
Martie?

Martie a reprezentat și un punct forte în
crearea echipei. La sfârșitul lunii am
lansat o campanie la finalul lunii de
training și practică pentru 5 tineri
interesați de modul în care funcționează
Camera Deputaților.
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PRIMA
DEPLASARE ÎN
ITALIA
Locuiesc în diaspora de peste 29 de ani și știu problemele prin care trec românii.
În aceasta luna am efectuat prima deplasare in circumsciptia pe

care o reprezint,

incepand cu Italia. Am ales să mă deplasez aici, fiindcă Italia este cea mai mare
comunitate de români din afara granițelor țării. În cadrul deplasării am avut întrevederi
cu mai mulți consuli pentru a discuta despre eficientizare serviciilor consulare și pentru a
oferi românilor soluții mai eficiente pentru problemele pe care le au.
Cred în continuare că dezvoltarea platformei e-consulat.ro este esențială pentru a oferi
românilor din afara țării servicii consulare de la distanță, cu ajutorul tehnologiei.
Această deplasare m-a ajutat să conștientizez o problemă semnificativă, discriminatorie
pe care deputații din diaspora o au. Conform regulamentului actual din Camera
Deputaților, deputații din circumscripția 43 pot să facă deplasări în circumscripția pe
care o reprezintă, de maxim 4 ori pe an...
Acest lucru, nu doar că este discriminatoriu, fiindcă deputații din județele din țară își
vizitează circumscripția săptămânal, dar crează o problemă administrativă semnificativă
în contextul în care avem doar 4 deputați care să reprezinte aproximativ 4 milioane de
români plecați în diaspora. Acest lucru trebuie să se schimbe. Personal, intenționez să
vizitez alegătorii măcar o dată pe lună. Dacă este cazul, o voi face cu resursele personale,
dar diaspora trebuie reprezentată bine în Parlament.

#DIASPORA
CONTEAZĂ

AM DESCHIS DOUĂ
BIROURI PARLAMENTARE
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AM FINALIZAT
LEGEA BUGETULUI
cel mai important proiect al acestei luni a fost aprobarea legea bugetului, demers inceput
cu o luna inainte, fiind baza tuturor proiectelor de investitii din anul acesta.
Câteva realizări ale legii bugetului:

1. AM PLANIFICAT MAI MULTE INVESTIȚII ÎN 2021 CA
ORICE ALTĂ GUVERNARE DIN ULTIMII 30 DE ANI.
2. AM ALOCAT 1 MILIARD DE LEI PENTRU AGRO INVEST
3. AM ALOCAT 1 MILIARD DE LEI PENTRU IMM FACTOR
4. 62 MILIARDE DE LEI PENTRU INVESTIȚII
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AUDIEREA A 13
AMBASADORI
Am participat la două comisii care au vizat procedura de audiere a viitorilor ambasadori
pentru următoarele țări: Elveția, Irak, Kenya, Polonia, Slovacia, Estonia și Brazilia,
Republica Azerbaidjan, Republica Algeriană Democratică, Africa de Sud, Republica Cuba,
Kazahstan, Regatul Norvegiei.
Persoanele care ne vor reprezenta în aceste țări trebuie să fie competente, cu o mare
pregătire în domeniul relațiilor internaționale și cu o vastă experiență.
Majoritatea întrebărilor din comisie s-au axat pe viitoarele relații bilaterale dintre
Romania și țările unde își vor începe ambasadorii audiați noul mandat, aspect
fundamental și pentru viitorul economic al României.
De asemenea, ambasadorii m-au asigurat că prioritatea va rămâne buna funcționare a
consulatelor și protecția beneficiilor cetățenilor români.
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PARTICIPAREA
LA COMISII

Alăturat puteți vedea
calendarul
întâlnirilor Comisiei
pentru comunităţile
de români din afara
graniţelor ţării, la
care am participat
luna aceasta.
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PROPUNERI
LEGILSATIVE ȘI
INTERPELĂRI
Propunerile legislative din această lună au făcut referire la:
1. Schimbarea regulamentului Camerei Deputaților în așa fel încât
deputații care provin din circumscripția nr. 43 să poată să se
deplaseze în circumscripția lor de 4 ori pe lună, la fel ca și deputații
din celalalte județe.
2. Eliminarea obligativității de a preda buletinul de identitate în
momentul în care se eliberează pașaportul CRDS, astfel încât
cetățenii români cu domiciliul în străinatate să poată accesa toate
serviciile instituțiilor publice din Romania.
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PROPUNERI
LEGISLATIVE
https://bit.ly/2Q4vjxe
https://bit.ly/3sZlxLF

DECLARAȚII
POLITICE
https://bit.ly/3cYhppw
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INTERPELĂRI
DE MINISTRI
https://bit.ly/3wDku6q

LUĂRI DE
CUVÂNT
https://bit.ly/3s24K9b

DATE DE
CONTACT
valentin.fagarasian@cdep.ro
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