


  



MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE 2021  

PREŞEDINŢI AI ASOCIAŢIILOR DIASPOREI ŞI LIDERII PLATFORMELOR CIVICE INFORMALE 

 

CONSILIUL DIASPOREI (CD) 

 

1. CD este o entitate morală consultativă, apolitică - formată din liderii asociaţiilor non-profit şi ai 

platformelor civice informale ale Diasporei Române, co-semnatare ale prezentului Memorandum, care 

au ca scop construirea unui mecanism independent de cooperare şi într-ajutorare a românilor rezidenţi 

temporar sau permanent în afara graniţelor României.   

2. Membrii CD pot fi doar românii care au cetăţenie română şi care nu au săvârşit acte de denigrare sau 

trădare împotriva poporului român sau a valorilor naţionale, în relaţiile lor cu lumea internaţională. 

3. Membrii CD pot fi membri ai partidelor politice româneşti sau străine - cu condiţia să atragă interesul 

partidelor respective în dezbaterile publice iniţiate pe Agenda CD, în mod constructiv şi echilibrat, 

promovând democraţia, pluripartitismul, unitatea şi cooperarea între indivizi, români şi străini, cu 

diverse specializări şi poziţii de putere, în slujirea nevoilor şi intereselor diasporei, în mod transparent. 

4. CD nu se va implica campanii electorale – ci se va concentra pe design-ul şi implementarea proiectelor 

în folosul comunităţii, finanţate din surse interne şi externe, folosind tot sprijinul tehnic şi politic 

disponibil la timpul respectiv.  

5. CD este o organizaţie prin excelenţă descentralizată - care stabileşte prin vot, majoritate simplă, 

activarea unor resurse şi capabilităţi pentru folosul Diasporei, prin intermediul entităţilor non-profit 

deja legal constituite pe teritorii din afara graniţelor, cu respectarea legilor locului. 

6. Membrii CD iau decizii prin vot - majoritate simplă, cu un quorum de 50% + 1 din membrii săi. Fiecare 

membru deţine un singur vot. Primii 30 de membri co-semnatari ai prezentului Memorandum vor avea 

opţiunea de Veto, de max 3 ori pe an, pe toată durata existenţei CD. 

7. CD se reuneşte în Congresul Diasporei, eveniment fizic sau online, minimum o dată la trei ani, pentru 

a-şi anunţa public rapoartele de activitate, a-şi lansa publicaţiile, a sărbători, a socializa, a lua decizii cu 

privire la setarea unor priorităţi de viitor, a acorda decoraţii şi distincţii unor membri deosebit de 

merituoşi ai comunităţii etc.  

8. Toate cheltuielile legate de activităţile şi proiectele CD se vor face în mod descentralizat şi 

transparent, prin conturile bancare ale asociaţiilor membre, înscrise în afara graniţelor României, co-

semnatare ale prezentului Memorandum, în funcţie de nevoi şi prin decizie a CD, prin vot. Toate 

balanţele de venituri şi cheltuieli în proiectele stabilite de CD vor fi publicate, de manieră imediată şi 

permanentă, pe internet. Promovăm transparenţa totală a banilor utilizaţi în folosul comunităţii. 

a. Exemplul1: pentru un proiect social care se va desfăşura în Franţa, balanţa de venituri şi 

cheltuieli a acelui proiect specific se va face prin contul bancar al asociaţiei înscrise legal în 

Franţa, co-semnatară a prezentului Memorandum, cu aprobarea CD, prin vot. Asociaţia 

respectivă se angajează să devină coordonatoare de proiect, să respecte caietul de sarcini şi 

să publice intrările şi ieşirile din cont, legate de proiectul respectiv, punând la dispoziţia CD, la 

cerere, toate copiile de pe facturi, chitanţe şi alte justificative financiare. 

b. Exemplul 2: pentru o campanie caritabilă iniţiată de o asociaţie din Italia, co-semnatară a 

prezentului Memorandum, campanie dezvoltată şi promovată atât local cât şi prin CD, la nivel 

internaţional, balanţa de venituri şi cheltuieli a proiectului se va realiza din contul asociaţiei 

respective şi se va publica la finalul perioadei de strângere de fonduri, cu posibilitatea de a 

verifica destinaţia finală a fondurilor.  

9. CD, ca instanţă morală reprezentativă a societăţii civile româneşti din afara graniţelor României, 

poate emite Opinii şi Recomandări pentru protejarea Drepturile Omului şi respectarea legilor în 

vigoare, pentru combaterea şi prevenirea oricăror forme de abuz, exploatare şi discriminare săvârşite 

împotriva românilor rezidenţi în afara graniţelor României dar şi a abuzurilor săvârşite în România, 

împotriva minorităţilor etnice  cu înaintaşii cărora împărtăşim experienţa umană a traiului în exil. 

a. Daune aduse românilor pe teritorii străine - din partea unor autorităţi publice, sau din sectorul 

privat. 



b. Daune aduse românilor din România, sau/şi de către alţi cetăţeni români - din partea unor 

entităţi legale înscrise în România (ex. firme de recrutare care exploatează lucrătorii pe piaţa 

forţei de muncă în UE, partide politice româneşti care încalcă diasporenilor drepturile de 

membru, prevăzute în statutele legale de funcţionare, situaţii de stoarcere de bani pentru 

proiecte fictive, înşelătoare etc.). 

c. Daune aduse românilor din partea unor entităţi criminale trans-naţionale specializate, printre 

altele, în Traficul de Fiinţe Umane. În acest sector, CD va sprijini, prin experţii săi, prin 

modelele de bune practici şi prin implementare de proiecte specifice, eforturile deja existente 

de cooperare poliţienească şi juridică de la nivelul Uniunii Europene şi al altor organisme 

internaţionale de profil. Protecţia minorilor români şi din Rep Moldova, victime ale traficului 

uman, va fi un subiect tratat cu prioritate, în acest sens.  

d. Alte daune, directe sau indirecte aduse Drepturilor Omului - prin setarea greşită, într-o eră 

anterioară, a unor arhitecturi guvernamentale sau legislative care s-au dovedit bolnave, anti-

româneşti, anti-constituţionale, generatoare de conflict inter-etnic, neeficiente, neproductive, 

care au irosit resurse publice deosebit de importante, timp de mai mulţi ani, şi pe care le 

considerăm mai mult decât perfectibile. Aici avem în vedere, în mod special dar nu exclusiv, 

reglementarea legală deficitară a activitătilor politice şi de tip ONG prin care minorităţile etnice 

din România sunt ţinute într-o zonă liipsită de demnitate umană şi acces real la democraţie. 

CD va supune subiectul consultării publice şi va veni cu un set suplimentar de Recomandări 

prescriptive referitoare la două elemente esenţiale de însănătoşire: (i) Restabilirea legală a 

asociaţiilor minorităţilor etnice (inclusiv a UDMR) în rândul zonei ONG, apolitice, cu obiecte de 

activitate specifice culturale, social-educative, de mediu etc (ii) Conversia Agenţei Naţionale 

pentru Romi (ANR) de pe lângă Guvern în Agenţia Naţională de Finanţare a Minorităţilor Etnice 

(ANFME). 

i. Abrogarea prevederilor legale prin care asociaţiile etnice de pe teritoriul României 

pot participa la alegeri democratice, cot la cot cu partidele politice. Această practică 

politică şi- a dovedit, deja, efectele negative împotriva democraţiei, a Drepturilor 

Omului, a cooperării inter-etnice productive şi a Constituţiei României care prescrie 

unitate naţională şi solidaritate: 

1. Nu se remarcă, de 30 de ani, o îmbunătăţire a prezenţei femeilor rome, 

lipovene, turce, tătare, sau maghiare etc. în proiectele politice rulate prin 

cele cateva asociaţii (gen Partida Romilor, UDMR) care par a se bucura de 

monopol în relaţia cu guvernele de după 1989, cam singurele deţinătoare de 

acces real la finanţare din bani publici, pentru nişte obiective mai mult decât 

îndoielnice, netransparente. Aceste asociaţii deja sunt „mumificate” de 30 

de ani, în sistem, reprezentate în proporţie de aproape 100% din (aceiaşi) 

bărbaţi. 

2. Alte asociaţii etnice, mai puţin vizibile în relaţia cu guvernele, dar care îşi 

folosesc accesul legal la piaţa electorală, din 4 în 4 ani, de cele mai multe ori 

nu o fac pentru o Cauză, spre slujirea comunităţii, ci pentru comerţul imoral 

cu voturi, vândute partidelor politice, în mod nedemocratic şi nedemn, deci 

fără a aduce beneficii politice, morale, culturale, democratice sau practice 

comunităţii etnice respective, ramase permanent în paragină dupa ce îşi 

oferă semnătura, datele personale utilizate imoral, şi votul. 

3. Multe asociaţii etnice îşi exercită rolul de exploatatori dârji ai propriei 

comunităţi etnice vulnerabile, în mod inuman, ilegal, nedemocratic, 

sprijinind (contra unor sume de bani, sau promisiuni politice) practicile 

ilegale şi nedemocratice ale unor primari, spre exemplu, care îi ameninţă pe 

cei mai vulnerabili beneficiari de ajutoare sociale, că acestea le vor fi tăiate 

dacă nu vor vota cu X partid. Aceasta este o formă specială de Trafic de 

Fiinţe Umane, folosind frica de sărăcie, violenţa psihică şi intimidarea 

directă, în scopuri electorale, asupra unei populaţii de ghetou, care se 

confruntă cu sărăcia extremă, lipsa de educaţie şi marginalizarea, trăind în 

case de carton de zeci de ani, unii incă de la naştere, care nu au văzut viaţa 

reală niciodată. A se vedea oraşul de carton “Dallas” de lângă Iaşi, ghetoul 



de lângă linia ferată la Constanţa, ghetoul din Baia de Aramă, ghetoul 

muncitorilor Salubris din Iaşi, şi multe altele. Recomandăm insistent 

activarea Fondului Social European pentru aceşti oameni care se confruntă 

cu un mod de viaţă marcat de extrem, iar forţele legii să dispună măsuri mai 

eficiente împotriva exploatării lor politice şi de orice altă natură.  

4. Din cauza acestor prevederi legale imorale, care permit asociaţiilor 

minorităţilor etnice să participe la alegeri (spre a fi doar exploataţi de partide 

şi nicidecum spre a participa în mod real la viaţa socială şi politică din 

România) cetăţenii români de etnii mioritare nu mai sunt ghidaţi democratic 

în direcţia unei participări corecte, democratice, pe principii de egalitate şi 

respect reciproc, în partidele politice de mainstream, reglementate prin 

legea partidelor politice. Aşadar, nu se poate observa, de 30 de ani, nici un 

mix etnic optim în rândul partidelor româneşti la fel cum nu se poate observa 

nici participarea optimă a femeilor la politica românească, în general.  

5. Din cauza politizării excesive şi bolnave a societăţii civile româneşti în 

general, şi a asociaţiilor etnice în mod special, au rămas nesoluţionate 

excesiv de multe cazuri sociale, socio-economice, educaţionale şi legislative 

privitoare la urgenţele majore din unele zone demografice din România, pe 

care le numim Ghetouri. Dinamica vieţii în aceste locuri este afectată 

permanent de sărăcia extremă, criminalitate, trafic de droguri, trafic e fiinţe 

umane, viol, abuz fizic, dependenţă de drog şi alcool, abandon şcolar, 

omucidere, tortură, căsătoria forţată a minorilor etc. În această dinamică 

este necesar să se intervină de manieră prioritară, deoarece sunt situaţii care 

pun în pericol viaţa şi demnitatea omenească. Este nevoie de intervenţia 

adevăratei societăţi civile, care să aibă acces real la finanţare relevantă, din 

mai multe surse (interne şi externe) şi în parteneriat public-privat. Aceste 

ghetouri pot fi transformate în comunităţi civilizate, dacă sursele de 

finanţare nu se mai scurg în buzunarele unor politicieni fără scrupule, sau 

grupuri mici de interese de la nivel central, de obicei inter-etnice. 

6. Acest acces legal al asociaţiilor etnice la piaţa electorală este generator 

direct de bine-cunoscutul “comerţ cu voturi” şi de deturnări de fonduri 

destinate proiectelor sociale către campaniile electorale ale unor politicieni 

de renume (a se vedea dosarul DNA, din 2016, în care apar implicaţi Mădălin 

Voicu, Nicolae Păun, Victor Ponta). Avem nenumărate mărturii, deja publice, 

de mulţi ani, conform cărora liderii locali ai unor comunităţi etnice deţin “la 

sertar” arhive întregi, cantităţi uriaşe de date personale ale memebrilor 

comunităţii (încălcând orice prevederi ale GDPR) pe care le VÂND, pur şi 

simplu, partidelor politice sau candidaţilor independenţi, în mod ilegal, 

transformând procesul democratic într-o “bişniţă” generalizată. 

Recomandăm procurorilor să facă percheziţii neanunţate la sediile 

partidelor politice şi ale asociaţiilor minorităţilor naţionale, cu scopul de a 

aplica legea în privinţa stocării neautorizate a datelor personale a milioane 

de cetăţeni români. 

ii. Conversia Agenţei Naţionale pentru Romi (ANR) de pe lângă Guvern în Agenţia 

Naţională de Finanţare a Minorităţilor Etnice (ANFME) – o structură tehnică, 

tehnocrată, detaşată de guvern, apolitică, unde toţi angajaţii au studii de specialitate 

şi au experienţă în proiecte. ANFME trebuie să fie înzestrată cu atribuţiuni exclusiv de 

gestiune a fondurilor necesare ONG-urilor cu profil etnic de pe teritoriul României, să 

acorde aceste fonduri în baza unui Ghid de Finanţare bine construit, şi, în mod 

necesar, să se conecteze în mod sănătos la Ministerul Fondurilor Europene preluând 

o cotă de gestiune a Fondului Social European şi a altor fonduri structurale. În modul 

acesta, cele peste 800 de asociaţii etnice din România vor avea acces la finanţare 

corectă, transparentă, bine informată, nepolitizată, necondiţionată politic (sau, mai 

bine zis, intimidată politic) contribuind cu adevărat la creşterea modului de viaţă în 

diverse comunităţi, prin resurse ale unei societăţii civile sănătoase şi stabile, care să 



poată beneficia de continuitate în timp, nu care se află permanent într-o campanie 

electorală bolnavă, forţată, neproductivă, pentru nişte „stăpâni politici”. 

10. CD va face propuneri tehnice - referitoare la modul de atragere a fondurilor disponibile în cadrul 

ofertelor de finanţare ale mai multor instituţii naţionale şi internaţionale, precum şi la eficientizarea 

ghidurilor de finanţare şi colaborării societăţii civile cu autorităţile împuternicite cu gestiunea fondurilor 

publice destinate diasporei. 

a. Ameliorarea Ghidului de finanţare al DRP  

b. Îmbunătăţirea relaţiei diasporei cu consulatele româneşti  

c. Accesul diasporei la resurse publice româneşti gestionate de MAE, ICR şi aletel (dreptul de a 

folosi sălile de conferinţă, deja plătite din bani publici, pentru dezbateri, workshopuri, gestiune 

de proiect, cursuri pe tema accesului la surse de finanţare, expoziţii etc.) 

d. Participarea la consultări publice, proiecte şi evenimente lansate de diverse ministere, din 

România şi din alte ţări 

e. Participarea la consultările publice lansate de UE şi alte organizaţii supranaţionale 

11. CD va face propuneri legislative – referitoare la Drepturile Omului, la reprezentativitatea diasporei în 

Parlamentul României, la finanţarea proiectelor diasporei din fonduri publice, la legiferarea unor 

mecanisme noi, inovative, inteligente de co-finanţare, precum şi referitoare la alte alte legi de interes 

public. Ex. Finanţările DRP trebuie să poată funcţiona concomitent cu alte surse de finanţare, externe 

sau/şi interne, publice sau/şi private, disponibile procentual în proiecte de importanţă vitală pentru 

îndeplinirea nevoilor diasporeide ordin social, politic, medical, cultural. 

a. CD înţelege termenul actual de “Românii de Pretutindeni” ca fiind nereprezentativ pentru 

Diaspora Română. Fondurile publice destinate Diasporei, prin lege, trebuie să fie separate de 

fondurile destinate ONG-urilor de pe teritoriul României. 

b. CD consideră că locurile din Parlamentul României alocate Diasporei, 2 senatori şi 4 deputaţi, 

sunt nereprezentative pentru cele peste 5 milioane de români rezidenţi în afara graniţelor 

României. 

c. CD va porni o Petiţie Cetăţenească, în baza Art 74 din Constituţia României, prin care se va 

amenda legea electorală în apărarea Diasporei: candidatii diasporei, din toate partidele 

politice, trebuie să fie membri ai comunităţii reale, adică să fi trăit pe teritorii din afara 

graniţelor României, în mod neîntrerupt, o perioadă de minimum 5 ani şi să cunoască foarte 

bine o limbă străină. 

d. CD sprijină Petiţia Cetăţenească Europeană pentru un Venit de Bază Necondiţionat (UBI) în 

Europa. Strângerea de semnături va dura până în luna septembrie 2021. Rugăm cetăţenii 

români să semneze electronic această petiţie, care poate fi găsită şi în limba română prin 

intermediul site-ului (apolitic!) eci-ubi.eu. Vă rugăm să folosiţi datele din documentul de 

identitate românesc, pentru a ridica numărul semnăturilor româneşti, în direcţia atingerii 

pragului legal. Petiţia este găzduită direct pe websiteul Comisiei Europene, care garantează 

protecţia datelor dvs personale. Această petiţie, pentru a deveni iniţiativă legislativă la nivel 

UE, va trebui să acumuleze minimum un milion de semnături din minimum 7 state membre 

ale UE. Cota-parte a cetăţenilor români a fost stabilită la un număr minim de 23.265 de 

semnături, raportată la numărul total de cetăţeni ai României. Până în acest moment, am 

reuşit să strângem doar 807 semnături. Vă rugăm să sprijiniţi acest proiect important. 

12. CD cooperează cu reprezentanţi ai Sectorului Public, pentru îndeplinirea scopurilor sale şi pentru 

eficientizarea administraţiei publice – autorităţi publice româneşti şi din străinătate precum şi cu 

societatea civilă: presă românească şi internaţională, ONG-uri din ţară şi din străinătate, ligi studenţeşti, 

partide politice, sindicate etc.  

13. CD cooperează cu reprezentanţi ai Sectorului Privat, pentru îndeplinirea scopurilor sale şi pentru a 

creşte coeficientul de Responsabilizare Socială al firmelor – firme şi companii care îşi pot face reclamă 

pe platformele noastre online, în schimbul unor produse şi servicii necesare organizării unor proiecte 

sociale, caritabile şi culturale, conferinţe, şcoli de vară etc.  

a. Firmele de consultanţă din sectorul privat care doresc să se implice activ în atragerea de 

fonduri în colaborare cu ONG-urile înscrise în CD, co-semnatare ale prezentului Memorandum, 

şi în gestiunea propriu-zisă de fonduri (contabilitate, audit, evaluare - raportare etc.) o pot face 

fără a solicita comisioane înainte de reuşita proiectelor şi îşi vor aloca, în caz de reuşită, un 

comision nu mai mare de 5% din valoarea totală a proiectului. 

http://dprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/12/Ghidul-de-finantare-nerambursabila-2021.pdf
http://dprp.gov.ro/web/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home


b. Firmele româneşti mici şi mijlocii (IMM-urile) din ţară şi din străinătate care promovează 

produse şi servicii Verzi (Ecologice, Bio) vor avea prioritate la colaborare.  

c. Firmele de transport româneşti care ajută voluntar la transferul gratuit de donaţii, din diverse 

ţări către România, în cadrul acţiunilor caritabile ale Diasporei în folosul copiilor nevoiaşi din 

România sau al altor grupuri defavorizate (Ex. acţiunea Moş Crăciun din Diaspora, Iepuraşul de 

Paşte etc.) vor avea cu prioritate spaţiu de reclamă pe platformele noastre online.  

14. CD promovează toate formele de protecţie a Mediului înconjurător, inclusiv prin folosirea 

predominantă a unor metode online de comunicare, dezbatere şi publicare, în defavoarea călătoriilor 

excesive sau printării inutile de materiale.  

15. CD promovează Voluntariatul  

16. CD promovează Accesul Liber la Învăţare (Open Knowledge) şi gratuitatea serviciilor esenţiale 

cooperării umane pentru într-ajutorare şi o societate mai bună. 

 

 

Fb 

@DiasporaEtocrata  | Diaspora Libera 

  



diasporaDIASPORA LIBRA  


