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SUBIECT: ADRESARE AI REPREZENTANȚILOR DIN DIASPORĂ

Stimată Doamnă Președinte al Republicii Moldova,
Noi, reprezentanți ai diasporei, ținem să Vă felicităm respectuos cu ocazia victoriei la alegerile
prezidențiale recente. Vă urăm un mandat frumos și plin de realizări, atât, în plan personal, cât și la
nivel național! Și Vă mulțumim anticipat pentru curaj și asumarea acestei fundamentale
responsabilități spre binele cetățenilor R.Moldova.
Noi, cetățenii din Diasporă, suntem gata să contribuim activ la efortul comun de îmbunătățire
a lucrurilor în țară. Am demonstrat mereu intențiile noastre bune și dragostea pentru Țară, fapt
demonstrat și la ultimul scrutin electoral, prin mobilizare și organizare a bunei desfășurări ale alegerilor
în Diasporă.
Suntem conștienți de efortul și angajamentul Dvs. asumat, oficial, în aceste zile. Și vrem ca
următorii 4 ani de mandat ai Domniei Voastre să fie un pas sigur al R.Moldova spre schimbări
fundamentale în toate sferele de activitate, economie, cultură, securitate națională, integritate
teritorială sau integrare europeană.
Noi, cetățenii stabiliți peste hotare, suntem primii emisari ai statului R.Moldova și, prin efortul
nostru comun, contribuim, de zeci de ani, la crearea și promovarea unei imagini bune în țările noastre
de reședință permanentă sau temporară.
Cu permisiunea Dvs., spre facilitarea identificării așteptărilor comunității diasporale, venim, prin
această Adresare, cu unele sugestii în privința unei noi strategii de dezvoltare și îmbunătățire a
relațiilor dintre cetățenii R.Moldova din țară și de peste hotare, altfel spus, dintre Diasporă și statul
R.Moldova, reprezentantul căruia Vă considerăm, prin mandatul nostru oferit la urnele de vot.
În același timp, ne adresăm către Reprezentanții Poporului în parlament, Deputații R.Moldova,
către reprezentanții MAEIE al RM, în persoana Excelenței Sale, ministrul Aureliu Ciocoi,
către Șefii Ambasadelor și Consulatelor R.Moldova din întreaga lume, dar și către
Șeful Biroul Relații cu Diaspora.
Din păcate sau din fericire, datele statistice arată căm în acest moment, vocea Diasporei a
devenit una de importanță națională, reprezentativă, prezentă în parcursul R.Moldova spre
democrație, bunăstare și integrare europeană. Și considerăm că, nu mai putem fi ignorați. Suntem,
până la urmă, aproape un milion de cetățeni responsabili, care pot contribui considerabil nu doar la
creșerea PIB-ului R.Moldova, dar și la transmiterea experienței noastre din toate colțurile lumii.

Conștientizăm că, deputații aleși pe circumscripțiile diasporale sunt prea puțini și, din acest
motiv, vocea noastră nu se face auzită, deseori, din aceste motive,
Rugăm să fie creată, în regim de urgență, o Platformă reală, la nivelul structurilor de stat, care
ar reprezenta, într-adevăr, Diaspora în interiorul mecanismului statal.
Pentru o colaborare mai bună între Diasporă și statul R.Moldova, noi vrem să fim parte a
fiecărui proces de luare a deciziilor în fiecare organ de stat, care are tangențe cu Diaspora.
Pornind de la aceste premize, cerem respectuos considerația Dvs. la următoarele sugestii:
1. Crearea unei Platforme valide și funcționale la nivel de Guvern, ministere și alte organe de stat,
care să reprezinte Diaspora în interiorul mecanismului statal. Lăsăm la discreția Dvs., decizia
dacă membrii acestei Platforme să fie cetățeni din Diasporă sau din țară.
2. Restructurarea BRD-ului și transformarea lui, de urgență, într-un Minister al Diasporei.
Credem, că, astăzi, avem acest drept. Propunem crearea unui grup de lucru în acest sens.
3. Verificarea riguroasă a experienței și cunoștințelor reprezentanților MAEIE, emisarii de orice
rang, ambasadori, consuli sau simpli funcționari ai ambasadelor și consulatelor noastre în lume
trebuie să fie oameni care cunosc într-adevăr realitățile țărilor respective, dar și ale Diasporei
locale. Dialogul dintre R.Moldova și Diasporă, la nivel de ambasade și consulate este unul
fundamental. Sugerăm, angajarea în cadrul acestor instituții a cetățenilor din Diasporă, care
prin cunoștințele lor sociale, politice, economice, lingvistice și culturale pot duce relațiile cu
țara-gazdă și cu membrii diasporei la un nivel divers, mult mai înalt, cu toate avantajele
evidente.
4. Eficientizarea consulatelor, care, adesea, nu fac față fluxului mare de solicitări. De zeci de ani,
avem aceleași dificultăți, nesoluționate până astăzi: lipsă de dialog, telefoane ocupate, servicii
costisitoare și îngreunate de birocrație. Nu afirmăm că aceasta este realitatea în toate
consulatele, dar subliniem faptul că, în mare parte, acestea sunt realitățile zilei de azi în
majoritatea reprezentanțelor statului peste hotare.
5. Cerem efectuarea, în regim de urgență, a unui studiu solid de recensământ al Diasporei. Nu e
posibil ca, în sec.21, un stat să nu știe câți copii are peste hotare! Considerăm inadmisibil acest
lucru și de importanță reală pentru identificarea și implementarea strategiilor pentru Diasporă,
spre contribuția ulterioară a ei la bunăstarea R.Moldova.
6. Cerem insistent revizuirea numărului de deputați, reprezentanți ai Diasporei, în Parlamentul
R.Moldova. Numărul de mandate în parlament trebuie să fie reprezentativ și proporțional
numărului de mandatari. Respectiv, cerem ca, până la următoarele alegeri să fie elaborat și
implementat mecanismul de reprezentativitate a Diasporei în interiorul partidelor și altor
formațiuni politice, care intenționează să acceadă în Parlamentul R.Moldova.
7. Cerem o colaborare mai eficientă a R.Moldova cu statele lumii, în vederea recunoașterii
permiselor de conducere și a altor documente de acest gen în fiecare stat al lumii, unde avem
cel puțin o reprezentanță la nivel de consulat sau ambasadă. Cerem formarea unui grup de
lucru spre inițierea acțiunilor și demersurilor necesare în acest sens. De asemenea am dori să
adăugăm aici problema coletelor, acest domeniu nu este reglementat, iar legislația foarte
vagă, de aceea de exemplu în Italia mulți șoferi sunt amendați și există riscul ca ei să refuze să
mai activeze.

8. Cerem semnarea de acorduri bilaterale inter-ministeriale în ceea ce privește protecția muncii,
sănătății și protecția socială. După geografie suntem o țară europeană, dar din păcate cam
atât, în multe state din păcate suntem văzuți cetățeni de mâna a doua, nu pentru că nu muncim
dar pentru că statul nostru a uitat de noi și suntem acolo la voia sorții.

Ca și cetățeni ai R.Moldova, subliniem că adresarea noastră vine cu cele mai bune intenții spre
îmbunătățirea realităților actuale și credem în Dvs, ca primul și cel mai important reprezentant al Puteri
în R.Moldova.
Primiți cele mai sincere felicitări și tot respectul nostru,
Cu gratitudine,
Grupul reprezantanților din Diasporă, semnatari:
Tatiana Zemba, Franța
Viorica Țimbalari, Franța
Mariana Plămădeală, Marea Britanie
Tatiana Nogailîc, Italia
Dumitru Vicol, Marea Britanie
Cujba Igor, SUA
Iurie Cojocaru, Marea Britanie
Alexandru Cazacu Dor, Italia
Tatiana Utica Shechter, Israel

