Proiectele mele pentru tine
Vin astăzi, în faţa dumneavoastră, cu propunerile şi obiectivele mele politice
în numele cărora îndrăznesc să vă cer votul. Toate aceste ţinte pe care mi le propun
au rezultat din experienţa anilor pe care i-am petrecut ca studentă la Facultatea Yale
Law School, SUA şi apoi ca avocat pe Wall Street, precum şi din mesajele şi discuţiile
pe care le-am purtat cu mulţi dintre dumneavoastră.
Programul meu rămâne deschis, iar sugestiile şi ideile dumneavoastră sunt
binevenite în continuare şi chiar indispensabile pentru un om care doreşte cu
adevărat să vă reprezinte.
1. Drept de vot pentru toţi românii. Prima mea iniţiativa legislativă va fi
obligativitatea adoptării unui nou sistem de vot, on-line, extrem de bine
securizat, care să permită românilor de pretutindeni să-şi poate exercita dreptul
de a alege, eliminând bariera reprezentată de distanţele de sute de kilometri ce
trebuie parcurşi până la cea mai apropiată secţie de votare.
2. Modificarea legii privind organizarea alegerilor în România. Odată cu
simplificarea sistemului de vot, voi iniţia o lege prin care voi solicita alocarea unui
număr mai mare de locuri pentru reprezentanţii din Parlament ai românilor care
trăiesc în afara graniţelor ţării. Voi susţine înfiinţarea unui consulat românesc în
fiecare regiune unde numărul românilor depăşeşte 20.000.
3. Eliminarea birocraţiei necesare eliberării unui document. Voi propune
schimbarea organizării instituţiilor care se ocupă de relaţia cu românii de
pretutindeni. Pentru eliminarea timpului pierdut la eliberarea unui simplu
document (certificat de naştere, diplomă de studii, certificat de deces etc) voi
reglementa din punct de vedere legislativ eliberarea şi trimiterea acestor
documente în timp real, inclusiv prin poştă. Voi susţine crearea unor parteneriate
de lucru inter-instituţionale între Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei, Ministerul
de Interne şi Ministerul de Externe.
4. Eliminarea birocraţiei şi a piedicilor instituţionale pentru redobândirea
cetăţeniei române. Mă voi bate pentru ca toţi cei care şi-au pierdut, dintr-un
motiv sau altul, cetăţenia română, să şi-o poată redobândi fără eforturi
nejustificate şi fără zeci de drumuri făcute la diverse instituţii din ţara adoptivă
ori din România. Voi susţine ca toate documentele oficiale de care
dumneavoastră aveţi nevoie să fie procesate cu eficienţă şi repeziciune şi nu
tergiversate luni în şir sau plimbate de la o instituţie la alta. Voi cere Guvernului
să pună la punct un sistem de coordonare între toate instituţiile care se ocupă de
românii din străinătate (ambasade – consulate – MAE – MIRA).
5. Promovarea tradiţiilor, culturii şi obiceiurilor româneşti. Păstrarea tradiţiilor
şi a identităţii româneşti este o dorinţă pe care numai cine a trăit departe de ţară
o poate înţelege la adevarata ei intensitate. Mă oblig să cer statului român
fonduri şi programe concrete pentru organizarea de expoziţii, spectacole sau seri
româneşti în comunităţile de români. Voi căuta să identific contacte şi resurse
pentru parteneriate private sau public-privat, prin care să fie încheiate contracte
de prestări servicii cu restaurante româneşti, fabrici de produse alimentare sau
contracte ale artiştilor români cu teatre şi societăţi culturale. Voi propune
organizarea de tabere de vară pentru tinerii care doresc să-şi petreacă vacanţa în

România, dar şi pentru români care vor să meargă în ţările din colegiul pe care îl
voi reprezenta.
6. Ambasada, la dispoziţia ta. Voi promova înfiinţarea, în cadrul tuturor
ambasadelor, a unei direcţii de consultanţă juridică şi eliberare documente de uz
personal şi a unei direcţii care să acopere instituţional serviciile administrative din
România necesare românilor aflaţi peste graniţe.
7. Eliminarea vizelor pentru SUA. Voi milita, după alegeri şi după o consultare cu
dumneavoastră, pentru negocieri cu toate părţile implicate pentru eliminarea
vizelor pentru SUA.
8. Birou parlamentar în fiecare comunitate de români. În prima lună de la
învestire voi înfiinţa câte un birou parlamentar în cadrul fiecărei comunităţi
româneşti din ţările cuprinse în colegiul pe care îl reprezint. Voi veni cu
regularitate în mijlocul dumneavoastră. Legătura şi dialogul permanent cu
dumneavoastră sunt esenţiale pentru reuşita proiectelor noastre.
9. Asistenţă juridică gratuită. Voi aranja ca firmele de avocatură românoamericane să acorde, prin rotaţie, asistenţă juridică gratuită (pro bono) românilor
care vor solicita sprijinul meu, ca deputat, sau nu vor fi mulţumiţi de activitatea
instituţiilor la care apelează.
10. Audienţe săptămânale live, on-line. Pe lângă legăturile directe cu biroul meu
parlamentar şi contactul direct prin email şi telefon, în fiecare joi, voi fi la
dispoziţia dumneavoastră prin audienţe live, on-line.
11. Subvenţionarea Bisericilor şi aşezămintelor sociale şi culturale din
strainătate. Voi susţine în Parlament subvenţionarea Bisericilor si pe langa
acestea scoli romanesti pentru pastrarea limbii, a istoriei si culturii romanesti,
indiferent de ce cult aparţin şi totodată a aşezămintelor sociale şi culturale de pe
lângă aceste Biserici.
12. Avantaje pentru românii din străinătate care decid să se repatrieze.
Pentru românii care doresc să se întoarcă în ţară, voi iniţia un proiect legislativ
care să prevadă scutirea de taxe şi impozite pe o perioadă între doi şi patru ani
facilităţi fiscale la cumpărarea unei case, începerea unei afaceri sau angajare,
precum şi asistenţă în cadrul şcolilor pentru copiii care se întorc în sistemul
educaţional românesc.
13. Simplificarea procedurilor de recunoaştere reciprocă a diplomelor
şcolare şi universitare obţinute în România sau în străinătate. Deşi
această recunoaştere există şi acum, formalităţile ce trebuie îndeplinite sunt un
obstacol care ajunge să-ţi ia ani din viaţă pentru a fi depăşit. Debirocratizarea
acestor proceduri nu reclamă decât să ne aşezăm cu răbdare la masa negocierilor
pentru a elimina verigile parazitare.
14. Bilanţului activităţii mele parlamentare, la sfârşitul fiecărei sesiuni
legislative. Este un obicei pe care îl cunoaşteţi din ţările dumneavoastră
democratice de adopţie şi pe care cred că este momentul să-l exportăm şi în
România. Parlamentarul tău trebuie să servească intereselor tale şi să dea
socoteală pentru ce face acolo unde tu l-ai trimis.
Fără falsă modestie, vă mărturisesc că mă consider un candidat înzestrat cu
experienţa necesară să vă reprezinte interesele. Anii petrecuţi departe de casă, în

SUA, ca şi ultimii 5 ani pe care i-am petrecut în cercurile de decizie politică din
România, m-au înarmat atât cu o cunoaştere şi înţelegere aprofundată a problemelor
cu care vă confruntaţi dumneavoastră, cât şi cu experienţa modului în care
funcţionează decizia în Legislativul de la Bucureşti.

Voi fi avocatul tau şi te voi reprezenta cu cinste şi onoare.
Priviţi în omul Ana Birchall şi uitaţi-vă cu atenţie la ceea ce vă propun.
Sinceritatea şi eficienţa nu se ascund în spatele cuvintelor pompoase, golite de sens,
ci în lucrurile concrete pe care le putem face împreună.

Votează omul tău în România! Votează pentru România ta!

