CONSILIUL DIASPOREI
PROIECT PILOT 29 NOIEMBRIE 2014 – 28 NOIEMBRIE 2015

STATUT
Consiliul Diasporei (CD) este un organism decizional i depe de t şi de si e stătător, avâ d î
o po e ță repreze ta ți ai diverselor aso iații, orga izații şi fu dații o -profit ro â ești di
străi ătate, ai partidelor politi e de toate ulorile construite în diaspora, ai mass-media, ai ligilor
stude țești şi ai companiilor private. Consiliul Diasporei are ca obiectiv luarea deciziilor de interes
o u şi oordo area u or a tivităţi o u e, î e efi iul o u ității ro â ești di străi ătate şi din
România.

1. Expunere de Motive
Având în vedere:
A. Nu ărul se ifi ati al etățe ilor români e igrați şi u ărul i porta t al aso iațiilor constituite în
ţările gazdă, doritoare să răspu dă e oilor o u ității ro â ești
B. Gradul înalt de fragmentare a o u ității ro â ești di străi ătate, atât la i el i ter aţio al ât şi la
nivelul a eleiași țări gazdă, eea e cauzează risipa u or resurse i porta te şi lo aje la i el operațio al,
în interesul etățe ilor
C. Nevoia de comunicare eficientă, de oordo are a a ti ităţilor şi resurselor, de luare a u or de izii
respo sa ile şi u impact cât mai larg, astfel încât etățe ii ro â i să e efi ieze pe depli de preze ţa
aso iațiilor non-profit şi de preze ţa altor expo e ți ai so ietăţii i ile şi din domeniul privat, care pot
oferi voluntar resurse ori servicii necesare etățe ilor, î ţările gazdă, î ooperare u autorităţile lo ale şi
internaționale
D. Nevoia de menținere şi de pro o are a ide tității naționale, în mediul internaţional
E. Nevoia de repreze tati itate şi legiti itate a so ietăţii i ile ro â ești di străi ătate, pe termen lung,
î raport u so ietatea i ilă di Ro â ia şi u autorităţile ro â e
F. Ne oia de repreze tati itate şi legiti itate a so ietăţii i ile ro â ești di străi ătate, pe ter e lu g,
în raport cu so ietatea i ilă di alte state ale lu ii şi cu autorităţile locale ale altor state
G. Ne oia de repreze tati itate şi legiti itate a so ietăţii i ile ro â ești di străi ătate, pe ter e lu g,
în raport cu so ietatea i ilă orga izată la nivel UE şi în raport cu Instituţiile şi Agenţiile Uniunii Europene
H. Nevoia de u ă păstrare şi de alorifi are a resurselor diasporei, în mod independent şi fără a depi de
în mod fundamental de schimbarea guvernelor României

propunem constituirea Consiliului Diasporei, instrument civil independent, cu
ur ătoarele ara teristi i, rezultate di dez aterea pu li ă
din perioada 27 octombrie-29 noiembrie 2014:
http://diasporaprogresista.eu/proiecte/consiliul-diasporei/
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2. Misiune
Misiunea CD este de a activa pozitiv şi de manieră solidară pote țialul u a şi aterial al diasporei
ro â ești, î i teres pu li , î spe ial î i teresul public al etățe ilor români din diaspora, din România
şi din Republica Moldova, respectând bunele relații de conviețuire cu celelalte popoare.

3. Co po e ţa
A. Consiliul Diasporei este constituit din minimum 12, maximum 99 membri cu drept de vot. Membrii
Consiliului sunt etățe i români, au vârsta de minimum 18 ani, sunt președi ți sau repreze ta ți ai
aso iaţiilor o -profit din străi ătate, ai grupurilor de inițiati ă, ai partidelor politice construite în
diaspora la inițiativa sau cu participarea românilor, reprezentanți ai presei, stude ților, mediului privat
precum şi experți în diverse domenii de interes național şi internaţional, cu rezide ță per a e tă sau
te porară î alt stat de ât Ro â ia.
B. înscrierea în CD se face completând un formular de adeziune şi un formular autobiografic. Datele
tra s ise pe ori e suport de ătre oul Me ru CD, ătre oordo atorii CD, pot fi pu li ate sau folosite
a re o a dare pu li ă î di erse proie te şi a țiu i pu li e, î i teres pu li .
C. O dată u tra s iterea datelor soli itate î ele două formulare (adeziune şi autobiografie), noul
membru este de acord cu publicarea acestora. Me țiu e: î for ulare u se solicită date perso ale
precum data așterii, situaţia fa ilială, u ărul de telefo sau adresa rezidenței personale.
B. Aso iațiile di Ro â ia sau ele for ate di etățeni non-ro â i pot parti ipa la lu rările Co siliului,
având un rol consultati , fără drept de vot, pe subiecte relevante.
C. Aparatul tehnic al Consiliului Diasporei (non-decizional) este susţi ut olu tar, de e hipe spe ializate
din Belgia, Marea Brita ie şi Italia.
D. Co po e ţa Consiliul Diasporei este evaluată şi, la nevoie, reconstituită u o fre e ţă a uală, î
adrul u ei o feri ţe a uale, organizate oriunde în lume
E. Noi Me ri se pot alătura CD, la re o a darea şi u a ordul
tri estrială

e

rilor deja existe ți, u o fre e ţă

F. Fiecare membru al Consiliului Diasporei plăteşte o otizaţie de 25 Euro pe a , pe tru a o tri ui la
chletuielile legate de consumurile platformei/apli ației colaborative online de lucru la dista ță şi la
cheltuielile legate de î hirierea spaţiilor pe tru o feri ţele a uale.
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4. A tivităţile Co siliului Diasporei
A. E iterea pu li ă, î di erse li i, a u or poziţii o u e u pri ire la soluţii/proie te spe ifi e şi alte
i for aţii de i teres pu li di Ro â ia şi di UE, pri o u i ate de presă, i ter iuri, a pa ii de
se si ilizare, pu li aţii ole ti e, e e i e te pu li e şi rapoarte de a ti itate a uale preze tate î adrul
o feri țelor anuale
B. Co sultare fre e tă şi luarea de iziilor de i teres o u , pri

ot si plu

C. La sarea de o sultări pu li e şi de hestio are î o u itate, pe tru a păstra per a e t legătura u
e oile, opi iile şi propu erile etățe ilor ro â i di străi ătate
D. Dezvoltarea mecanismului de atragere a fi a țărilor pentru diverse proiecte de interes comun (de la
DPRRP şi di alte surse pri orga izarea u or se i arii şi sesiu i de i for are spe ifi e
E. Ne sletter lu ar o u , pri are pu li ul este i for at despre a ti ităţile şi proiectele tuturor
organizațiilor şi grupurilor de inițiati ă î s rise Consiliu
F. Stabilirea unui calendar comun al evenimentelor publice organizate în diverse lo ații şi
operațio alizarea ola orărilor la i el i ter , lo al şi i ter aţio al, pri î urajarea dialogului u
autorităţile lo ale, di statul-gazdă şi u so ietatea i ilă lo ală şi europea ă
G. Sprijinirea acţiunilor caritabile direcţio ate di diaspora ătre grupuri ul era ile di Ro â ia, î
spe ial ătre opii şi ătrâ i aflaţi î sără ie extre ă, i ti e ale trafi ului u a , persoa e are suferă de
di erse diza ilităţi şi alte categorii vulnerabile
H. Consiliul Diasporei se î tâl eşte fizi el puţi odată pe a , î adrul u ei o feri ţe a uale, oriu de î
lume. Î adrul o feri ţei a uale, este a eptată preze ţa irtuală a e rilor telefo , Skype, videoo feri ţă et . pe tru a participa la dezbateri şi pentru a vota.

5. Co diţii de lu ru
Consiliul Diasporei este guvernat de u ă- redi ţă, tra spare ţă, u si ţ, respe t re ipro şi o lu rare
ar o ioasă, î i teresul o u ităţii ro â eşti di străi ătate, i difere t de aparte e ţa politi ă,
orie tarea sexuală sau religioasă, rasă, et ie, statut e o o i sau profesio al. Ca regulă ge erală,
Co siliul Diasporei pro o ează e hili rul de ge . Nu se tolerează i iu a, ata urile la persoa ă,
rasismul, xenofobia, misoginismul, ho ofo ia, şo i is ul sau alte for e de extre is are ar putea
dău a u ei ooperări i ter e sau a i agi ii i ter aţio ale. Me rii Co siliului au dreptul să se retragă
î ori e o e t, fără a fi e oie de justifi ări şi fără a-şi re upera otizaţia plătită pe a ul respe ti .
Consiliul Diasporei este o i ițiativă civilă a Platformei de Cooperare Civilă DP-ROSA, pro ovată şi dezvoltată î preu ă cu
platforma Ide titatea Ro â ească şi alte platforme, asociaţii non-profit, grupuri de i ițiativă şi experți î diverse do e ii
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