
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Domnule Preşedinte, 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

Declaraţia mea de astăzi, se referă la continuarea eforturilor susţinute ale României, 
indiferent de partidul aflat la guvernare, de a răspunde unui deziderat mai vechi al românilor din 
ţară şi din Diaspora, care speră să-şi poată vedea mai des rudele şi prietenii de peste ocean, în 
condiţiile în care alte ţări europene - beneficiază deja de programul “VISA WAIVER”. 
Menţionez că acest program oferit de Statele Unite ale Americii, va permite românilor să 
călătorească în SUA pe o perioadă limitată de timp fără a mai avea nevoie de viză. Pentru că 
România este un aliat strategic important şi serios al Statelor Unite - aliaţi fideli în NATO şi 
prieten cu poporul american de la formarea lui, având relaţii diplomatice cu o vechime de peste 
132 de ani, considerăm că poporul român merită să beneficieze de toate drepturile de care se 
bucură ţările membre NATO! 

In calitate de parlamentar, reprezentant al românilor din colegiul 3 Diaspora, care include 

şi Statele Unite, mă alătur concetăţenilor mei din ţară în solicitarea lor legitimă de a fi trataţi ca 

aliaţi de încredere ai Statelor Unite şi fac un apel la membrii „Grupului de prietenie pentru 

România” din cadrul Congresului Statelor Unite - la dl Michael Turner, preşedinte al 

„Caucus-ului pentru România”, la dna Loretta Sanchez, co-preşedinte al „Caucus-ului pentru 

România” şi Phil Gingrey, care fac parte din delegaţia Congresului Statelor Unite ale Americii, 

care au vizitat de curând România – să continue să susţină, adoptarea unei noi legislaţii care 

să facă posibilă includerea României în programul Visa Waiver! 



Totodată, solicit liderilor spirituali, reprezentanţilor bisericilor româneşti de pe 

teritoriul Statelor Unite, organizaţiilor româneşti precum şi reprezentanţilor de presă de 

limba română din Statele Unite, să solicite reprezentanţilor din Senatul şi Congresul 

American, sprijin pentru ca ţara noastră să fie inclusă în Programul Viza Waiver cât mai curând 

posibil. 

Prioritatea mea şi a românilor din ţară precum şi a românilor-americani pe care-i 

reprezint în Parlamentul României – este să se rezolve această doleanţă stringentă cât mai repede 

posibil. Consider că programul Viza Waiver este aşteptat de români şi că România merită 

pe deplin să beneficieze de acest program, aceasta fiind mai mult  o chestiune de demnitate  

decât de ordin politico-administrativ.  

Considerăm că - atâta timp cât mare parte dintre românii din SUA reprezintă un motiv de 

mândrie pentru generoasa Americă, mulţi români regăsindu-se în colectivele NASA, ale 

Universităţilor de prestigiu în calitate de cercetători de frunte – mulţi fiind implicaţi direct în 

programele de cercetare ale firmelor ,,Microsoft’’ şi ,,Boeing’’ este momentul ca România să fie 

cuprinsă, alături de Polonia, în proiectul de lege ''JOLT Act'' care se află în dezbaterea 

Congresului american. 

Avînd în vedere interesele cetăţenilor români care speră de atâta timp să viziteze Statele 

Unite ca orice cetăţean european, propun – pe această cale – ca toţi cetăţenii români, care au 

şi cetăţenie americană, să declanşeze o campanie de sensibilizare a congresmenilor şi 

senatorilor americani, în vederea realizării acestui deziderat! 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

                                                          Mircea Lubanovici 

                                         Deputat - Colegiul 3 Diaspora 


