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Italia, 01 Martie  2018 

Propunere de infiintare 

a Biroului Parlamentar Reunit (B.P.R.) 

al Circumscriptiei Electorale nr.43 Diaspora 
 

    Prezenta propunere are caracter de initiativa civica, vizeaza imbunatatirea raportului direct dintre reprezentantii 

parlamentari si cetatenii reprezentati membrii ai Circumscriptiei electorale nr. 43 Diaspora, fiid bazata in principal pe 

prevederile Legii 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor, prevederile Legii 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica si stabilirea regulilor procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 

transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale precum si a procedurilor privind 

participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si totodata de 

participare activa la procesul de luare a deciziilor, prevederile Legii 299/2007 cu referire la sprijinul acordat romanilor 

de pretutindeni si nu in ultimul rand pe prevederile Constitutiei Romaniei cu privire la cetatenii romani in strainatate, 

drepturile fundamentale ale cetatenilor si statutul deputatilor si senatorilor.  

   Prezenta propunere are ca destinatari principali si initiali cei 6(sase) parlamentari, senatori si deputati,  alesi in 

Circumscriptia Electorala 43 Diaspora, respectiv:      -      Senator Viorel Riceard Badea 

- Senator Radu Mihai Mihail 

- Deputat Constantin Codreanu 

- Deputat Doru Petrisor Coliu 

- Deputat Popescu Nicolae Daniel 

- Deputat Mihai Alexandru Voicu 

 

Motivele emiterii si baza legislativa a inaintarii propunerii 

 

   Stimati domni parlamentari, propunerea inaintata dumneavoastra spre analiza, dezbatere si adoptare, va are ca 

principali destinatari in calitatea si functia dumneavoastra, a fiecaruia, de reprezentant de drept in Parlamentul Romaniei 

al cetatenilor, membrii  ai Circumscriptiei electorale  43 Diaspora, circumscriptie in care, prin votul liber exprimat al 

acestora, ati optinut actualul mandat de parlamentar.  

   Avand ca baza justificativa fundamentala, a prezentei propuneri inaintata dumneavoastra, prevederile Constitutiei 

Romaniei cu referire directa la principiul mandatului reprezentativ, definit prin prevederile Art.69 alin.(1) din 

Constitutia Romaniei, prin care se stabileste ca “În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul 

poporului.”, principiu reiterat succesiv si prin prevederile Legii  96/2006 Art.1, alin.(1) si alin.(2), considerand in 

continuare ca in calitatea dumneavoastra de actuali parlamentari alesi, mai intai de orice interes partidic cu 

caracter imperativ sau exclusivist partidic, dumneavoastra, chiar fiind membrii unor formatiuni politice si detinand 

functii in cadrul acestora, reprezentand astfel si interesele acestora, mai intai si mai presus de oricare alt interes 

politic de partid sau personal, prin mandatul obtinut, aveti obligativitatea sustinerii, in primis si neconditionat, a 

interesului cetatenilor, contribuind astfel la indeplinirea interesului national. 
   Avand in vedere si considerand in continuare: 

a) Principiul mandatului reprezentativ, definit prin prevederile Art.69 alin.(1) din Constitutia Romaniei si 

prevederile Legii 96/2006 Art.1 alin.(1) si alin(2)  prin care se stabileste ca sunt alesi ai poporului roman si “În 

exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.”, subliniind astfel importanta 

fundamentala a mandatului reprezentativ de parlamentar; 

b) Prevederile Legii 52/2003 Cap.III, cu referire la procedurile privind participarea cetatenilor si a asociatiilor 

legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor; 

c) Prevederile Legii 299/2007  privind sprijinul acordat de catre statul roman cetatenilor din strainatate si facand 

referire direcata la obligativitatile autoritatilor romane, specificate in mod particular in acest caz si prin 

prevederile Art.4 cu referire la obligativitatea adoptarii masurilor-cadru, dar si prin prevederile Art.5 alin (5) 

privind obligatiile autoritatilor romane si de asigurare a indeplenirii acestora, astfel incat activitatea Biroului 

Parlamentar Reunit, sa devina instrument aplicativ al acestora in raportul direct dintre autoritatile romane si 

cetatenii din straintate; 

d) Vastitatea teritoriala a Circumscriptiei electorale 43, Diaspora si multitudinea problematicilor teritoariale ale 

acesteia, ca si considerent general al imposibilitatii stabilirii unui raport de actvitate teritoriala constanta a 

dumneavoastra in calitate de parlamentari cu cetatenii reprezentati si alegatorii dumneavoastra;  

e) Necesitatea instaurarii unui dialog concret, continuu si permanent in relatia directa dintre dumneavoastra ca  

reprezentanti parlamentari  si cetatenii reprezentati, ca membri ai circumscriptiei electorale nr. 43, conform atat 

a prevederilor legale actuale in viguare cat si in conformitate cu prevederile statutului mandatului 

dumneavoastra de reprezentanta parlamentara obtinut prin votul alegatorilor; 
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f) Prevederile Legii nr. 96 din 21 aprile 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, respectiv: 

o Art. 1 alin.(2) cu referire la principiul mandatului reprezentativ si a exercitarii mandatului  in serviciul 

poporului, subliniind faptul ca inainte de a reprezenta interesele dumneavoastra partidice si ale 

partidului politic pe care il reprezentati, dumneavoastra reprezentati cetatenii romani; 

o Art. 10, cu referire la pricipiul interesului national si indatorirea de a actiona in interesul intregii 

natiuni si al locuitorilor din circumscriptia electorala pe care o reprezentati; 

o Art. 11, alin (1) cu referire la principiul legalitatii si al bunei-credinte si in special prevederile alin.(2) 

cu referire specifica la interzicerea asumarii, fata de persoanele fizice sau juridice,  de obligatii 

financiare ori de alt tip; 

o Art. 12 alin. (1) cu referire la principiu transparentei si la dovada transparentei in activitatea 

parlamentara; 

o Art.12 alin(2) cu referire la  obligatia mentinerii unui dialog permanent cu cetatenii pe problemele 

care ii intereseaza si care rezulta din asumarea si exercitarea mandatului de parlamentar. 

o Art. 34 cu referire la principalele drepturi politice ale deputatilor şi senatorilor si interesul direct si 

implicit al cetatenilor de exercitare a acestora din partea parlamentarilor alesi; 

o Art. 37 prin care “În activitatea din circumscripţiile electorale deputaţii şi senatorii au drepturile şi 

îndeplinesc obligaţiile pe care le implică exercitarea legală a mandatului de parlamentar, adaptate în 

mod corespunzător naturii şi formelor specifice ale acestei activităţi din teritoriu.”, deci implicit direct 

corespunzator cu natura si forma specifica a circumscriptiei electorale pe care acestia o reprezinta; 

g) Dorinta, vointa si puterea noastra, in calitate de cetateni activi , de a participa in mod continuu la sustinerea  

exercitarii drepturilor politice specifice ale reprezentantilor parlamentari, indiferent de apartenenta  partidica a 

acestora si orientamentul politic sau apartenenta politica de partid a cetatenilor membrii ai Circumscriptiei 

electorale nr.43 Diaspora, in vederea indeplinirii interesului nostru national; 

h) Prevederile Legii 96/2006 Art. 38, alin (4) prin care “Deputaţii şi senatorii aleşi în circumscripţia electorală 

pentru românii cu domiciliul în afara României pot organiza birouri parlamentare în afara ţării, cu respectarea 

legislaţiei statului respectiv, sau în România, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, 

respectiv al Senatului “, 

VA SOLICITAM SI VA PROPUNEM: 

 

1) Infiintarea Biroului Parlamentar Reunit al Circumscriptiei nr. 43 Diaspora si totodata infiintarea unei 

platforme comune de lucru, in spatiul on-line, cu caracter permanent  si denumirea de “Biroul 

Parlamentar Reunit” al Circumscriptiei 43 Diaspora, in forma abreviata numit B.P.R. Diaspora,  

Infiintarea Biroului Parlamentar Reunit propus, se propune si se solicita a se realizata prin infiintarea unui 

sediu principal operativ de activitate in Bucuresti, aplicand principiului “mesei rotunde”, prin asociere si in 

conformitate cu prevederile legii 96/2006, art.38, alin (2) prin care deputatii si senatorii pot organiza, separat 

sau prin asociere, birouri parlamentare, ca regula, in circumscriptiile electorale in care au fost alesi sau in 

Romania. Infiintarea Biroului Parlamentar Reunit al Circumscriptiei Electorale 43 Diaspora, pe langa 

indeplinirea obligaţiei “menţinerii unui dialog permanent cu cetăţenii pe problemele care îi interesează şi care 

rezultă din asumarea şi exercitarea mandatului de parlamentar”, conform prevederilor Legii 96/2006 Art.12 

alin (2) si respectiv a prevederilor Art. 39 alin.(1), alin.(2), alin.(3) si alin.(4) cu privire la relatia cu cetatenii,  

poate asigura multe alte activitati ce pot fi desfasurate in vederea indeplinirii atributiilor si obligatiilor 

parlamentarilor precum si in interesul direct al cetatenilor, precum: 

o Organizarea de activitati specifice relatiilor publice şi audientelor acordate cetatenilor; 

o Dialogul continuu intre reprezentantii si reprezentatii Circumscriptiei electorale 43 Diaspora;  

o Informarea generala a cetatenilor cu privire la dezbaterile parlamentare care vizeaza in mod direct 

cetatenii membrii de drept ai circumscriptiei electorale 43 Diaspora, precum si alte dezbateri de 

interes national; 

o Analiza si dezbatere legislativa a propunerilor inaintate de catre reprezentantii parlamentari in vederea 

adoptarii acestora in Parlamentul Romaniei; 

o Analiza si dezbatere legislativa a propunerilor inaintate de catre cetateni  reprezentantiilor 

parlamentari in vederea sustinerii si adoptarii acestora in Parlamentul Romaniei; 

o Analiza si dezbaterea diferitelor problematici cu caracter general sau specific teritorial, in vederea 

solutionarii acestora;  

o Organizarea altor activitati specifice si de interes direct al cetatenilor membrii ai Circumscriptiei 43 

Diaspora. 

o Alte activitati de interes si promovare a imaginii Romaniei in strainatate. 
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2) Inaintarea solicitarii adresata dumneavoastra, in vederea aprobarii acesteia, catre Biroului permanent 

al Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului, in conformitate cu prevedrile Legii 96/2006 Art.38, alin (4); 

3) Asigurarea fondurilor financiare necesare in vederea infiintarii  si desfasurarii activitatii permanente a 

Biroului  Parlamentar Reunit  al Circumscriptiei 43 Diaspora precum si a crearii platformei de lucru a 

Biroului Parlamentar Reunit, prin stabilirea unui cuantum contributiv financiar  de 50% din suma totala 

alocata lunar ca indemnizatie forfetara, pentru desfasurarea activitatilor birourilor parlamentare, stabilita prin 

hotararea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, in conformitate cu prevederile Art. 38 alin.(1) 

din Statutului deputatilor si senatorilor (Legea 96/2006);  

4) Angajarea personalului  Biroului Parlamentar Reunit al Circumscriptiei 43 Diaspora, in conformitate cu 

prevederile Legii 96/2006, art. 11 alin(2) cu referire la principiul legalitatii si al bunei-credinte si respectiv 

prevederile art. 38 alin (9), alin (10), alin, (11) si alin. (12) cu referire la birourile parlamentare ale deputatilor 

si senatorilor si angajarea de personal, adoptand ca principiu fundamental de evaluare si incadrare 

experienta plurienala dobandita prin prezenta si implicarea directa si continua in viata comunitatilor de 

romani din strainatate a acestora si nu in ultimul rand aplicand prevederile Art.11 alin.(2) prin care 

“Deputaţilor şi senatorilor le este interzis să îşi asume faţă de persoanele fizice sau juridice obligaţii 

financiare ori de alt tip, menite să influenţeze exercitarea mandatului cu bună-credinţă, potrivit propriei 

conştiinţe” si desigur, acolo unde este cazul, aplicand si prevedrile Legii nr.30 din 27 martie 2017 pentru 

completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor cu referire la angajarea la biroul 

parlamentar a persoanelor cu care senatorii sau deputații s-au aflat in raporturi de munca in ultimii 5 ani; 

5) Considerarea, in continuare, a activitatilor eventualelor birouri parlamentare individuale deschise si 

inregistrate de catre dumneavoastra cu sediu operativ sau doar declarativ in strainatate, ca fiind birouri 

parlamentare cu caracter partidic, continuandu-va astfel si activitatea dumneavoastra propusa in vederea 

reprezentarii in strainatate a intereselor si programelor partidelor politice pe care le reprezentati si totodata ca 

fiind sedii de intalnire si dezbatere politica de partid dand astfel posibilitatea membrilor din strainatate a 

partidelor politice pe care le reprezentati sa se implice activ in activitatile de partid ce-i vizeaza sau ii 

intereseaza in mod direct.  

 

Solicitari suplimentare integrative propunerii inaintate: 

 

1) Va solicitam comunicarea scrisa a deciziei sau pozitiei dumneavoastra asumate, in calitate de 

parlamentar ales si reprezentativ al Circumscriptiei 43 Diaspora, cu referire la solicitarea infiintarii 

Biroului Parlamentar Reunit, mentionata la punctul 1) si propunerile inaintate mentionate la punctele 2), 3), 4) 

si 5), in conformitate cu principiul fidelitatii specificat in statutul deputatilor si senatorilor, respectiv legea 

96/2006 Art. 13 si in conformitate cu prevederile O.G.  nr.27 din 30 ianuarie 2002, Art.8 alin.(1) privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

2) Va solicitam transmiterea deciziei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor si respectiv a Senatului, 

comunicata dumneavoastra in urma inaintarii spre adoptare a solicitarii de infiintare a Biroului Parlamentar 

Reunit al Circumscriptiei nr. 43 Diaspora. 

  

      Avand in vedere redefinirea conceptului de dialog social și transparenta decizionala adoptata de catre Guvernul 

Romaniei, tinand seama de cele mentionate mai sus, consideram ca fiind absolut necesara infiintarea Biroului 

Parlamentar Reunit iar propunerea inaintata dumneavoastra, avand in vedere sustinerea acesteia din partea atat a unor 

organizatii de voluntariat din strainatate cat si a cetatenilor romani din strainatate, ca fiind exprimarea voitei si cerintei 

noastre, a cetatenilor romani din strainatate, in vederea stabilirii si mentinerii unui dialog direct, a unor dezbateri reale si 

constructive, a unei analize directe si totodata de participare activa la adoptarea unei strategii legislative care sa permita 

rezolvarea diferitelor problematici, realizand astfel o activitate care sa vina in sprijinul tuturor cetatenilor romani aflati 

in strainatate, in sprijinul sustinerii activitatii dumneavoastra de parlamentari, de realizare a interesului natioanl prin 

aplicarea prevederilor Legii 96/2006 Art. 10 cu referire specifica la principiul interesului national si îndatorirea 

parlamentarilor alesi “de a acţiona în interesul întregii naţiuni şi al locuitorilor din circumscripţiile electorale pe care le 

reprezintă” si nu in ultimul rand, in sprijinul si interesul direct al Guvernului si Parlamentului Romaniei. 

 

Presedinte CASCRI, Cojocea Ion Leontin 

                                                                                                                                                     


