Autobiografie
M-am nascut in 20 iulie 1958 in municipiul Suceava insa am copilarit in
comuna Ipotesti, tot judetul Suceava.
Am emigrat in SUA in 1985 (la varsta de 27 ani) impreuna cu sotia mea
Monica cu care sunt casatorit din 1983. La plecarea noastra din tara am
fost obligati sa renuntam la cetatenia romana, dar in 1993 am redobandit-o.
Avem cinci copii: Lia (24), Gina (23), Roxana (21), Jennifer (19) si Jonathan
(17). Prima resedinta in America a fost in metropola Chicago unde am locuit
din vara anului 1985 pana in toamna anului 1992 cand ne-am mutat toata
familia in orasul Portland statul Oregon.
In iunie 1976 am absolvit Scoala Profesionala din cadrul Liceului Industrial
nr.2, Suceava, continuindu-mi studiile liceale la seral si completandu-le in
iunie 1978.
In perioada Iulie 1977 – Oct. 1978 am lucrat ca Frezor in Întreprinderea de
Reparatii Auto, Suceava.
Am fost incorporat pentru a-mi satisface stagiul obligatoriu de militar în
termen, intre Oct. 1978 si Martie 1980.
La eliberarea din serviciul militar am lucrat ca Fotograf Autorizat Liber
Profesionist, din Aprilie 1980 pana in luna Iunie 1985. Pasionat de arta
fotografica înca de la vârsta de 14 ani, am deschis studio foto cu obiectiv de
activitate ce a inclus sesiuni fotografice pentru evenimente speciale socialculturale sau religioase în judetul Suceava, evenimente scolare, sesiuni de
absolvire, precum si fotografii pentru acte precum buletine de identitate,
legitimatii, pasapoarte, etc.
In Iunie 1985, dupa ce am obtinut aprobarile necesare si viza de intrare în
SUA sponsorizata de parintii sotiei, am parasit Romania ca emigrant cu
tranzitul prin lagarul de refugiati din Roma, Italia, prin grija organizatiei
Lutheran Child Services.
Ajuns in Statele Unite am completat o serie de cursuri intensive de limba
engleza la colegiul "Harry Truman Community College" din Chicago,
incepand cu Iulie 1985 si pana in Iunie 1986.
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In perioada Noiembrie 1985 – Mai 1986 am absolvit cursuri specializate
"CNC programator operator" la institutul "Power Engineering Institute" din
Palatine, Illinois (o suburbie de nord-vest a orasului Chicago).
Din luna Mai 1986 si pana in Mai 1989 am lucrat ca Operator &
Programator CNC la "Tool and Engineering Company" din Chicago, firma
specializata pe productia de piese fine si de ansamblu pentru producatorul
American de automobile "Ford".
In Mai 1989 am deschis o firma de constructii – "M & M General
Construction Company", specializata pe constructii si renovari de imobiliare
rezidentiale precum si de spatii comerciale. Firma a functionat pâna în vara
anului 1992.
In luna Noiembrie 1989 am mai deschis o firma, împreuna cu sotia Monica,
numita "Continental Textiles", specializata pe import-export al produselor
de textile.
În 1993 am redobândit cetatenia româna la cererea personala datorita
convingerii depline ca este nevoie de implicare si schimbare a situatiei
delasatoare a comunitatii românesti din Statele Unite.
In luna Mai 1993 am urmat cursuri specializate import-export oferit de
Camera de Comert din orasului Portand.
In primavara anului 1994 am urmat cursuri de management si marketing la
"Portland Community College".
Am publicat numeroase articole în ziarul "Romanian Times" precum si în
ziarul "Romanian Tribune" si revista "Romanian Impact Magazine" din
Chicago. Am fost invitatul a numeroase emisiuni radio si tv, precum
"Pastorul Cel Bun" din Portland si emisiunea "Fata în Fata" realizata la
Chicago de Romanian Television Network, emisiunea de radio Vocea
Evangheliei din orasul Suceava si emisiunea de radio "Impact" din Chicago.
Am organizat si am gazduit simpozioane si conferinte în comunitatea
româneasca din zona metropolei Portland în colaborare cu Ambasada
României din Washington DC si Consulatul General al României din Los
Angeles, precum si cu Onorabilul James Rudd, Consul Onorific al României
din Portland Oregon.
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Omul de afaceri
Inca de la varsta de 14 ani, pe cand eram in clasa a 7-a, am inceput sa
imi dezvolt abilitati în lumea de afaceri prin pasiunea mea pentru arta
fotografica. Mi-am cumparat un aparat fotografic "Smena 8" de 300 de lei
cu bani de la tatal meu si am început sa particip la tot felul de evenimente.
Filmele le developam la un studio fotografic si apoi comercializam
fotografiile. Încet, încet am început sa-mi strâng bani pentru studioul
propriu. Odata ce am reusit sa-mi cumpar uneltele necesare si sa-mi
improvizez un studio, am început nu doar sa-mi developez propriile filme ci
si ale altor pasionati de arta fotografica din zona. Bineînteles ca odata ce
banii au inceput sa vina mai bine am investit in aparatura mult mai
sofisticata si tot felul de lentile si lumini, lucrand astfel la un nivel mult mai
profesional.
Cert este ca intr-un timp relativ scurt am reusit sa imbin pasiunea mea
nebuna pentru arta fotografica si sa creez o sursa de venituri benefica nu
numai pentru mine ci si pentru familia mea. Astfel ca inca nu implinisem
varsta de 18 ani si deja devenisem independent din punct de vedere
financiar si puteam sa-mi ajut si parintii cand aveau nevoie.
Dupa executarea termenului obligatoriu de militar am revenit în Ipotesti,
satul meu natal reîncepându-mi activitatea însa cu un mai mare entuziasm.
Ajuns în Statele Unite ale Americii pentru primii doi ani am cautat sa
învat si sa stapânesc cât mai bine limba engleza. În 1987 am deschis
primul meu business în domeniul constructiilor si renovarilor de spatii
imobiliare timp în care aveam si un loc de munca într-o fabrica de
propotipuri de automobile. Întrucât am fost apreciat pentru calitatea de
executie a lucrarilor de renovari contractate, atât de clientii privati cât si de
unele companii de management imobiliar, în vara anului 1989 am fost pus
în situatia de a angaja mai multi muncitori si chiar echipe de subcontractori
renuntând la locul de munca din fabrica. Astfel pot spune ca am devenit
antreprenor american.
Tot in 1989, împreuna cu sotia mea Monica, am infiintat firma de importexport "Continental Textiles" cunoscuta astazi la nivel international ca firma
creatoare de design si producatoare de cea mai larga gama de esarfe si
baticuri elegante. Cu toate ca initial firma noastra se ocupa doar de
confectionarea si distribuirea de esarfe si baticuri, astazi magazinul nostru
cu acelasi nume din orasul Portland, Oregon, ofera o varietate de peste
5ooo de produse.
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În 1992 am hotarât relocarea atât a familiei cât si a firmei "Continental
Textiles" care între timp a devenit de mare success necesitându-mi
întreaga atentie fapt ce a rezultat în renuntarea la firma de constructii.
Pentru urmatorii ani am întreprins vizite numeroase în diferite tari europene
si asiatice în scopul maririi afacerilor de import-export.
Cel mai important factor în succesul afacerilor mi-a fost întotdeauna
pozitivismul cu care priveam înainte dar si integritatea si respectul cu care
mi-am tratat asociatii si partenerii de afaceri.
Azi firma "Continental Textiles" se bucura de o reputatie internationala
având o cifra de afaceri impresionanta. Sotia mea ramâne în continuare
designer si manager în firma alaturi de fiica noastra cea mare, Lia (24 de
ani), singura nascuta în România. Lia conduce totodata si partea de
publicitate si advertising a firmei.
Indiferent ce aduce viitorul sunt convins ca atât timp cât eu îmi voi baza
activitatea mea de om de afaceri pe integritate, onestitate, transparenta si
perseverenta, nu voi aduce rusine nici partenerilor sau asociatilor dar nici
familiei sau comunitatii din care fac parte.
Aceleasi princiipii imi stau si la baza candidaturii mele pentru Parlamentul
Romaniei si imi vor ramane in continuare in intreaga mea activitate de
politician.
Familia mea
- Casatorit cu Monica Lubanovici din 20 iulie 1983.
- Împreuna avem 5 copii: Lia (24 de ani) necasatorita – business manager
în firma „Continental Textiles".
- Gina (23 ani) casatorita cu Greg Lynch. Gina este business manager in
metropola Seattle, post obtinut dupa absolvirea Universitatii Northwest din
Kirkland, statul Washington, în domeniul Business & Communication.
- Roxana (21 ani) necasatorita, studenta în anul 4 la Northwest University
din Kirkland, în domeniul Psihologia Copilului.
- Jennifer (19 ani) necasatorita, studenta în anul 1 la Northwest University
din Kirkland, în domeniul Artei si al Muzicii. Înainte de absolvirea liceului a
fost premiata cu „Homecoming Queen" (Regina Frumusetii), iar în 2006 si
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2007 a câstigat premiul „Miss Vancouver – Washington" la concurcul de
frumusete pentru adolescenti.
- Jonathan (17 ani) necasatorit, elev în clasa a 11-a la Liceul Mountain View
din Vancouver, Washington, unde este component al echipei de baschet a
scolii.
Implicare Social-Culturala si Civica
Inca din primii ani de imigrare pe pamantul american am fost preocupat si
pasionat de unitatea si prosperitatea comunitatilor romanesti din America.
Am cautat intodeauna sa particip si sa sustin proiecte social-culturale
diferite in scopul unei mai bune legaturi intre asociatii si biserici.
În 1996 am organizat primul centru de votare în cadrul alegerilor
prezidentiale ale României cu sprijinul Ambasadei Române din Washington
DC. Ulterior am organizat din nou activitatea acestui centru de votare si cu
sprijinul Consulatului General al României de la Los Angeles, facând
posibila participarea în procesul electoral cetatenilor români cu drept de vot
din zona metropolei Portland la toate procesele electorale pâna în prezent.
În anul 2000, împreuna cu regretatul Cristian Ioanide si omul de afaceri
Beni Lucescu, am înfiintat ziarul independent "Romanian Times", publicat
la interval de doua saptamâni, din dorinta de a comunica într-un mod pozitiv
si altruist cu scopul de a contribui la o mai buna colaborare si unitate a
tuturor românilor, indiferent de crezul denominational crestin, stabiliti în
zona Portland Oregon si Vancouver Washington.
În primavara anului 2003 am deschis un studio de productie emisiuni TV al
carui scop primordial a fost realizarea emisiunilor cu caracter crestin
"Pastorul Cel Bun" pentru misiunea crestina de caritate "The Messengers".
Folosind exemplul pildei pastorului care se bucura de fiecare oaie regasita,
scopul acestor emisiuni este de a-l expune pe telespectator la provocarea
de a se apropia de biserica, de Dumnezeu, de a trai în pace si de a cauta
buna întelegere si convietuire cu toti co-nationalii români, indiferent de
apartenenta religioasa.
În anul 2005 am convocat o întâlnire cu liderii spirituali ai tuturor bisericilor
românesti din zona oraselor Portland si Vancouver precum si numerosi
oameni de afaceri proeminenti din aceasta comunitate.
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Scopul întâlnirii a fost propunerea de a fonda o organizatie comunitara care
sa sprijineasca pastrarea si afirmarea identitatii românesti. Astfel s-a format
Romanian American Society, organizatie compusa din doua consilii de
conducere: Consiliul Spiritual - format din liderii spirituali ai comunitatii,
preoti si pastori de diferite confesiuni crestine deopotriva; si Consiliul
Oamenilor de Afaceri - format din patroni si manageri de firme, tot din
comunitatea romaneasca, oameni vorbiti de bine si apreciati pentru
rezultatele lor cat si pentru integritatea cu care-si conduc afacerile. Consiliul
Spiritual ofera asistenta si balanta spirituala si morala romanilor din aceasta
zona fiind uniti pe diferite proiecte de interes comunitar, iar Consiliul
Oamenilor de Afaceri se ocupa de partea administrativa si finantarea
proiectelor adopate de organizatie.
August 2006 impreuna cu alti membri inimosi din organizatia RomanianAmerican Society am organizat campionatul românesc al amatorilor de
fotbal cu participarea a 18 echipe ale românilor din Chicago, Detroit, Las
Vegas, Los Angeles, Phoenix, Portland, Sacramento si Seattle.
În anul 2006, împreuna cu Onorabilul James Rudd, Consul Onorific al
României din Portland Oregon, precum si un grup de oameni de afaceri
româno-americani membri ai organizatiei Romanian-American Society am
propus proiectul de înfratire a orasului Portland cu municipiul Iasi din
România.
În ultimii 2 ani am organizat si am gazduit numeroase întâlniri periodice ale
Consulatului General al României din Los Angeles cu românii din zona
orasului Portland în vederea rezolvarii problemelor consulare ale acestora.
Am vizitat si am stabilit relatii directe si interactive cu numerosi lideri si
formatori de opinie din diferite comunitati românesti precum cele din zona
metropolelor americane: Atlanta GA, Chicago IL, Detroit MI, Houston TX,
Knoxville TN, Los Angeles CA, Miami FL, New York, Sacramento CA, San
Francisco CA, Seattle WA, si Washington DC.
Mi-am pus la dispozitia comunitatii romanesti din Portland, si nu numai,
toate resursele mele fiind sprijinit de familia mea. Prietenii mei cei mai
apropiati mi i-am ales tot din randul comunitatii romanesti, fie oameni de
afaceri integri sau lideri spirituali, precum si numerosi oameni simpli care siau facut un nume bun prin onestitatea lor si familia ce le da valoare. Usa
biroului meu a fost intotdeauna deschisa tuturor romanilor care au gasit de
cuviinta sa apeleze la mine pentru un sfat sau pentru a le oferi o solutie in
rezolvarea problemelor lor. Totodata nu am ezitat niciodata sa bat la usa
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altora, chiar si ale celor din administratia americana locala sau de stat,
pentru a fi nu doar un consilier ci un prieten la nevoie.
Apartenente în Organizatii Social-Culturale Românesti din SUA:
1998 – pâna în prezent, membru al Consiliului de Administratie (Board of
Directors) al misiunii crestine caritabile "Helping Hands of America";
2000 - pâna în prezent, Editor si co-fondator al ziarului "Romanian Times"
din Portland, Oregon;
2002 - pâna în prezent, membru al Consiliului de Administratie (Board of
Directors) al misiunii crestine caritabile "The Messengers" din Portland;
2003 - 2007 – Editor/Director de Programe – Emisiunea Saptamânala TV
"Pastorul Cel Bun" realizata de misiunea "The Messengers";
2005 – pâna în prezent, presedintele organizatiei "Romanian American
Society" din orasul Portland, Oregon;
2005 – pâna în prezent, membru al organizatiei "Congress of Romanian
Americans" (CORA), din Washington, D.C.;
2006 - pâna în prezent, membru biroului director al organizatiei "PortlandIasi Sister Cities";
Mai 2007 – Presedintele sectiei de votare din Portland cu ocazia
referedumului national
Program Politic
1. Redobandirea cetateniei romane intr-un regim favorabil de catre toti cei
fortati de imprejurari sa renunte la ea in anii comunismului!
Dorim ca toti cei care au fost obligati sa renunte la cetatenia romana sub
dictatura comunista pentru a emigra spre libertate sa-si poata redobandi
cetatenia romana si toate drepturile cuvenite in regim preferential!
2. Marirea numarului colegiilor uninominale. Suntem total nemultumiti de
modul discriminatoriu de infiintare a unui asa mic numar de colegii
uninominale pentru romanii din afara tarii cand numarul acestora ar fi, dupa
estimarile multora, de aproape patru milioane fara a lua in calcul romanii din
imediata vecinatate a tarii. Comparand aceasta situatie cu cea din
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municipiul Bucuresti unde traiesc aproape doua milione de cetateni romani
si unde sunt allocate aproape 60 de colegii uninominale, este limpede ca sa creat o discriminare in mod intentionat!
3. Inlaturarea restrictiilor in exercitarea dreptului la vot. Actuala guvernare
PNL-PSD si-a batut joc de cetatenii romani din afara tarii ingradindu-le
dreptul constitutional de a participa la vot si de a fi alesi prin felul in care a
stabilit modul de desfasurare a alegerilor si dreptului de exercitare a votului
in afara tarii. Nu este corect sa se interzica participarea la vot a sute de mii
de cetateni romani din afara tarii! De aceea consideram ca trebuie sa se
gaseasca cat mai urgent modul cel mai sigur pentru implementarea votului
prin corespondenta ce ar permite fiecarui cetatean roman stabilit in
strainatate sa participe la vot, indiferent de locul unde a ales sa traiasca sau
cat de departe este de vre-un consulat romanesc.
4. Lobby pentru eliminarea vizelor de catre tarile din acest colegiu
uninominal. Romanii au concretizat numeroase din cerintele statelor
occidentale cu privire la alinierea standardelor necesare pentru eliminarea
vizelor. Consideram ca nu este correct ca romanilor sa li se impuna in
continuare bariere in ce priveste circulatia libera sau contactul rapid cu
familiile acestora aflate in alte tari.
5. Inbunatatirea serviciilor consulare. Ineficienta consulatelor pe alocuri este
un fapt foarte cunoscut insa nu vom accepta ca acesta sa ramana
neschimbat. Insusi presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, si-a
exprimat dezamagirea fata de dezinteresul guvernului PNL-PSD. Chiar si la
congresul romanilor din diaspora organizat la Madrid in luna octombrie a.c.
presedintele a exclamat ca "Statul roman trebuie sa renunte la a-i mai
batjocori pe romanii din afara tarii".
Consideram ca imperios necesar marirea numarului consulatelor, marirea
numarului personalului, alocarea de resurse financiare satisfacatoare
acestor consulate si nu in ultimul rand introducerea sistemului de angajare
si atragere in componenta personalului consulatelor a cat mai multor
oameni cu expertiza din randul comunitatilor romanesti.
6. Sprijin pentru pastrarea traditiilor si indentitatii culturale ale tuturor
romanilor din afara tarii. Nu este admis ca milioane de romani ce traiesc in
afara tarii sa nu beneficieze de sprijin in actiuni social-culturale si chiar
religioase in scopul pastrarii traditiilor si identitatii cultural romanesti.
Fiecare tara care si-a apreciat cetateanul la valoarea si potentialul real a
reusit sa implementeze programe si parteneriate cu asociatii si organizatii
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etnice din afara granitelor sale. Este intentia noastra sa facem totul ca
romanii din afara tarii sa resimta mandria si sa-si satisfaca dorul de neam.
7. Incurajarea si sprijinirea pastrarii valorilor spirituale romanesti. Este
evident ca biserica a devenit singurul nucleu care a reusit sa satisfaca
dorinta romanului de a-si pastra limba, cultura si identitatea. Biserica
romaneasca, indiferent de confesiune, este si trebuie sa ramana un
catalizator de coagulare a unitatii romanesti, iar sprijinirea acestora este
pentru noi o prioritate.
8. Sprijinirea scolilor de limba si traditie romaneasca. O natiune ce nu-si
ajuta fiii si fiicele si nu ii incurajeaza sa-si pastreze limba natala nu este
demna de respectful si dragostea acestora. Pentru ca vrem ca toti romanii
din afara tarii, inclusiv cei nascuti in familii de romani peste hotare, sa-si
doreasca relatii cu Romania si sa se identifice cu cultura noastra, este
necesar sa oferim o motivatie pentru pastrarea limbii prin scolile de limba si
traditie romaneasca.
Astfel, daca exista initiativa fie din partea unei biserici sau a unui grup
social-cultural romanesc din afara tarii de a organiza o scoala de limba si
traditie romaneasca, ea trebuie sprijinita logistic, moral si material.
9. Sprijinirea initiativelor de afaceri ale cetatenilor romani din afara tarii in
Romania. Intrucat de prea multe ori cetateni romani de buna credinta ce siau facut un statut social si financiar in afara tarii doresc sa revina in
Romania pentru a investi si a sprijini economia nationala au intampinat prea
multe piedici birocratice, vom sprijini initiativele de afaceri ale cetatenilor
romani din afara tarii si le vom oferi suportul nostru si vom apara drepturile
constitutionale si legislative ale acestora.
10. Sprijin echidistant acordat tuturor asociatiilor si organizatiilor,socialculturale sau religioase, pentru o mai buna interactiune si coagulare in
scopul unitatii tuturor romanilor din afara tarii. Fara unitate intre asociatii
comunitatile romanesti din afara tarii pierd multe din drepturile ce li se cuvin
din partea tarilor de resedinta. Vom face totul ca valoarea cumulativa
romanilor din afara tarii sa fie recunoscuta si apreciata de catre guvernele
tarilor de adoptie, insa pentru aceasta trebuie intai ca romanii sa fie mai
uniti si sprijiniti in a-si pastra unitatea.
11. Încurajarea cooperarii româno-americane în rândul tinerilor apartinând
comunitatii românesti din Statele Unite, în special a celor nascuti în aceasta
tara din parinti români, prin realizarea de proiecte social-culturale si sportive
cât si proiecte de afaceri bilaterale. Este important ca tinerii romani
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absolventi de institutii superioare de invatamant din tarile in care locuiesc
sa beneficieze de tot sprijinul in initiativele acestora de a dezvolta relatii cu
organizatii si firme din Romania.
12. Îmbunatatirea relatiilor românilor din acest colegiu cu autoritatile
administrative locale. Stabilirea de noi relatii între comunitatile românesti
din afara tarii cu autoritatile administrative locale si de stat ale tarilor
adoptive, precum si revigurarea relatiilor existente în multe dintre aceste
comunitati. Consideram ca recunoasterea valorilor comunitatilor românesti
si potentialul acestora, atât social-cultural, politic si religios cât si economic,
trebuie sa ramâna o prioritate permanenta.
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