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Declaraţie politică 

                        Românii merită să fie incluşi în programul “Visa Waiver” 

 Domnilor miniştri, 

 Domnule Preşedinte de şedinţă, 

 Doamnelor şi domnilor Deputaţi, 

In calitate de reprezent al romanilor-americani in Camera Deputatilor revin cu un mesaj 

adresat miniştrilor şi parlamentarilor, precum şi diplomaţilor români care au întâlniri cu 

reprezentanții congresului american (indiferent de apartenenţa lor politică), de a continua eforturile 

susţinute de mine şi de românii din Statele Unite pentru includerea ţării noastre în programul 

“Visa Waiver”.  

În cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanții comunităţilor româneşti din 

Statele Unite mă confrunt adesea cu întrebarea: ,,când va fi inclusă şi România în acest 

program?” 

  Acest fapt mă determină să solicit domnului ministru de externe Titus Corlăţean să 

desemneze un reprezentant permanent care sa aibă ca obiectiv gasirea si implementarea unei 

strategii eficiente pentru ca Romania sa fie inclusa in programul Visa Waiver. Rolul acestei 

persoane trebuie sa fie atat coordonarea actiunilor de la nivel diplomatic intre reprezentantii 

Romaniei si ai Statelor Unite, cat si gasirea de forme prin care comunitatea romaneasca din Statele 

Unite sa se implice in sustinerea acestei actiuni.  

Sunt colegi parlamentari care în momentul de față speculează politic acest subiect şi 

transmit mesaje neadevărate cu privire la acest program, dând termene care nu au nimic cu 

realitatea, inducând în eroare milioane de români care le-au acordat votul de încredere. Consider 

că este nedrept și chiar dăunător imaginii României - total nejustificat să dezinformăm publicul 

românesc pentru un procentaj infim de faimă politică de moment.  



Realitatea politică din Statele Unite în ce priveşte legea emigrării, poate să fie o miză 

electorală majoră atât pentru Partidul Republican, cât şi pentru Partidul Democrat din SUA. Însă, 

din păcate, numărul foarte mare de emigranţi ilegali existenţi deja împiedică ambele tabere în 

luarea unor decizii clare şi ferme în acest sens.  

Guvernarea actuală din Romania, ar trebui să aibă în momentul de față o agendă clară 

pentru a obține includerea ţării noastre în acest program odată cu Polonia, care se pare că a fost 

deja propusă spre a fi votată. Menţionez că niciodată în cei 134 de ani de relaţii diplomatice 

legăturile dintre cele două țări nu au fost mai strânse ca acum, Washingtonul nu a fost mai aproape 

de Bucureşti ca în momentul de față, ceea ce dă o justificare în plus ca România să fie inclusă în 

program.  

Pentru mine, America va rămâne pentru totdeauna ţara care mi-a oferit o nouă şansă de 

viaţă, atunci când sătul de “realizările comuniste” a trebuit să-mi părăsesc părinţii, familia şi ţara 

în care m-am născut, am crescut şi am fost educat. Iar ca mine sunt aproape un milion de cetățeni 

romani-americani în Statele Unite ale Americii care asteaptă progrese în procesul liberalizării 

regimului de vize. 

 Mă bucur să văd că, faţă de 2008, când am ridicat această problemă în repetate rânduri, atât 

în cadrul întrevederilor oficiale, cât şi în cadrul numeroaselor întâlniri cu liderii spirituali, cu 

reprezentanţii organizaţiilor româneşti din SUA şi cu jurnaliştii români care trăiesc acolo, avem tot 

mai mulţi susţinători pe teritoriul American, în Senatul şi în Congresul Statelor Unite, dar şi la 

nivel european.  

Multe ţări din Comunitatea Europeană fac lobby pentru reciprocitatea vizelor pentru ţările 

lor, iar România nu trebuie să facă excepţie. Mulți americani iubesc poporul român pentru 

inteligenţa noastră nativă, pentru istoria poporului român (unică în felul ei), dar şi pentru că 

România a rămas un partener serios și de încredere în regiune.  

Chiar dacă problema procentajului de respingere a vizelor încă joacă un rol esenţial în 

includerea României în acest program, acum este momentul să dăm dovadă de un efort susţinut şi 

unitar. La nivel european se fac presiuni considerabile în faţa SUA pentru reciprocitate şi pentru 

tratarea ca egali a tuturor membrilor uniunii, iar noi nu ar trebui să fim mai prejos decât Ungaria – 

inclusă deja în programul Visa Waiver – sau Polonia – viitoarea ţară care se preconizează că va fi 



inclusă în program. România ar putea să fie inclusă în acest program împreună cu Polonia, dar 

pentru aceasta avem nevoie de un lobby puternic în Senatul şi Congresul american. Activitatea de 

lobby încă nu este pe deplin implementată și înţeleasă în România, dar Statele Unite ale Americii 

au o lege a lobby-ului bine reglementata și există o tradiţie veche în acest sens. 

  Avem români decoraţi de preşedintele Barack Obama pentru că au luptat alături de trupele 

NATO, avem români premiaţi pentru descoperirile lor ştiinţifice, români care sunt apreciaţi la cele 

mai cunoscute Universităţi Americane, la NASA, Boing, Microsoft şi foarte mulţi tineri talentaţi 

care aleg să îşi dezvolte cariera în SUA. Peste un milion de români-americani sunt apreciaţi pentru 

munca şi contribuţia lor la economia Statelor Unite. Consider că acestea sunt suficiente motive 

legitime pentru care România vrea și merită să fie parteneră cu Statele Unite. Este dacă vreți un 

drept câştigat de români, ei trebuie să beneficieze de același tratament ca și alte țări din NATO şi 

sunt convins că senatorii şi congresmenii americani vor fi deschişi și vor vota pentru includerea 

României în programul Visa Waiver. Din anul 2010 funcţionează în Parlamentul României 

“Grupul Pro-America”. Sunt onorat să fiu printre membrii fondatori ai acestui grup, care are ca 

scop menținerea și îmbunătățirea cooperării politice, strategice, civice, economice şi tehnologice 

dintre România şi Statele Unite ale Americii.  

Aşa cum am făcut şi până acum, voi continua, alături de românii din Statele Unite, alaturi 

de colegii mei parlamentari, precum şi alături de cei implicaţi activ şi în mod direct în acest 

proiect, să fac tot posibilul pentru ca România să rămână un aliat strategic important și serios  al 

Statelor Unite în regiunea Mării Negre. Mă bazez pe dumneavoastră şi sper ca românii din 

diaspora pe care îi reprezint să reuşească să sensibilizeze senatorii şi congresmenii americani care  

îi reprezintă la Washington şi să demonstreze, încă o dată, că suntem un popor unit şi respectat pe 

meridianele lumii! 

Va mulțumesc pentru atenție. 

  

 Data                                                                                        Deputat 

         18.06.2013                                                                                   Mircea Lubanovici 


