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UN NOU MANDAT
După  patru  ani  în  opoziție,  într-un  Parlament  cu  o  majoritate  ostilă  Diasporei,  USR
PLUS  se  regăsește  acum  în  poziția  de  a  putea  pune  în  practică  ceea  ce  a  susținut  în
legislatura  trecută.  După  un  an  de  izolare,  cu  dificultăți  majore  pentru  mobilitatea
Diasporei,  revenim  ușor  la  normalitate,  la  interacțiuni  directe  cu  comunitatea.  Ne
concentrăm  pe  aceleași  direcții  majore  pe  care  le-am  definit  acum  patru  ani:  putere
politică  pentru  Diaspora,  o  relație  corectă  și  eficientă  cu  statul  român,  sprij inirea
muncitorilor  și  întreprinzătorilor  pentru  a  le  facilita  contribuția  la  dezvoltarea
economică  a  țării .

Pandemia  a  scos  în  evidență  fenomene  cunoscute,  dar  în  mare  parte  ignorate,  cum
ar  f i  condiții le  precare  de  muncă  și  de  viață  ale  multor  lucrători  români  din
străinătate,  în  domenii  precum  agricultura,  industria  de  prelucrare  a  cărnii  sau
serviciile  de  îngrij ire.  Am  continuat  acțiunile  de  anul  trecut,  am  luat  măsuri  pe  plan
legislativ  și  am  colaborat  cu  autoritățile  din  state  precum  Germania  sau  Țările  de
Jos,  pentru  ca  în  sezonul  din  acest  an  să  putem  vedea  îmbunătățiri  concrete.

Lupta  cu  birocrația  excesivă  și  pentru  îmbunătățirea  calității  serviciilor  oferite  de
statul  român  continuă.  Am  progresat  adoptând  “ legea  feedbackului” și  promovând
și  alte  propuneri  menite  să  ușureze  interacțiunea  cu  autoritățile,  în  general,  și  cu
consulatele,  în  mod  special.  Este  încurajator  că  din  ce  în  ce  mai  mulți  compatrioți
încep  să  utilizeze  mijloacele  pe  care  le  au  la  dispoziție,  inclusiv  sesizările  către
parlamentari,  pentru  a-și  solicita  drepturile  și  un  tratament  decent,  dar  și  pentru  a
aduce  propuneri  de  eficientizare  a  sistemului  administrativ.  Mulțumesc  tuturor
celor  care  m-ați  contactat,  fără  aportul  dumneavoastră  nu  am  f i  putut  să  facem  pași
pentru  îmbunătățirea  activității  Guvernului.

Suntem  încă  la  început  de  drum,  l ista  de  probleme  de  rezolvat  rămâne  lungă,  dar  în
cei  trei  ani  care  urmează  sunt  convins  că  împreună  vom  contribui  ca  Diaspora  să  f ie
mai  bine  tratată  și  să  se  simtă  mai  aproape  de  țară.

RAPORT DE ACTIVITATE | 3 IULIE 2021 | RADU MIHAIL



DIASPORA, O PRIORITATE LA
GUVERNARE 

La  momentul  actual  se  estimează  că  peste  un  sfert  dintre  români  nu  mai  sunt  în  țară.
Nu  avem  o  cifră  exactă  a  celor  plecați  în  străinătate,  însă  Diaspora  nu  poate  f i
considerată  un  capitol  secundar  sau  un  subdomeniu.  Diaspora este o prioritate.
USR  PLUS  este  singura  formațiune  politică  din  România  care,  prin  munca  depusă  de
parlamentarii  din  legislatura  precedentă,  a  arătat  inițiative  concrete  pentru
interesele  și  nevoile  Diasporei.  Acum  acțiunile  noastre  se  vor  putea  concretiza  mai
ușor,  programul  de  guvernare  elaborând  direcția  în  care  România  trebuie  să  se
îndrepte  în  acest  sens.  Ne  bazăm  pe  următoarele  două  principii :

Înainte  de  a  ne  gândi  la  cum  putem  să  aducem  Diaspora  înapoi  acasă,  trebuie  să
asigurăm  politici  gândite  în  interesul  celor  din  afară,  ce  este  sinonim  cu  interesul
României.  De  la  interacțiunile  cu  statul  român  prin  intermediul  serviciilor  consulare
și  până  la  aspecte  administrative  regăsite  în  țară,  vrem  ca  demersurile  românilor  să
se  realizeze  cu  mai  multă  ușurință  și  mai  eficient,  prin  digitalizare  și  debirocratizare.
Am  atins  acest  subiect  în  mandatul  precedent,  prin  proiectul  Simplu  ca  Afară,  și  voi
continua  prin  prioritizarea  dialogului  cu  Guvernul  pe  tema  serviciilor  consulare  și
digitale,  precum  și  prin  noi  inițiative  legislative.

În  vederea  atingerii  acestor  obiective  în  cei  patru  ani  de  guvernare,  am  pornit  încă
de  la  începutul  mandatului  o  serie  de  întâlniri  cu  vicepremierul  Dan  Barna  pentru  a
stabili  prioritățile  și  planul  de  acțiune  pentru  f iecare  sesiune  parlamentară.  Dialogul
cu  Guvernul  este  esențial  pentru  a  putea  veni  cu  propuneri  f iabile  și  a  duce  la  bun
sfârșit  obiectivele  programului  de  guvernare.  În  aceste  6  luni  de  la  preluarea
mandatului,  am  reușit  să  facem  progrese  pentru  asigurarea  drepturilor  muncitorilor
sezonieri,  am  făcut  demersuri  spre  îmbunătățirea  interacțiunii  cetățenilor  cu
serviciile  consulare  și,  totodată,  a  fost  demarat  un  plan  concret  al  consulatelor
itinerante.  Continuăm  aceste  acțiuni  și  în  sesiunea  care  vine,  cu  un  accent  pe
legislație  electorală,  debirocratizare  și  servicii  digitale.

01.
02.

DIASPORA ESTE ROMÂNIA

DRUMUL SPRE ACASĂ
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Provocările  lansate  de  contextul  pandemic  actual  au  pus  presiune  asupra  modului  în
care  cetățenii  interacționează  cu  instituții le  statului  român.  Este  nevoie  de  o
îmbunătățire  a  serviciilor  oferite  atât  în  țară,  cât  și  în  străinătate,  prin  debirocratizare  și
digitalizare.  În  ceea  ce  privește  serviciile  consulare,  problema  principală  este
dimensionarea  deficitară  a  rețelei  consulare  raportat  la  numărul  de  români  din  Diaspora.
Pe  termen  lung,  soluția  este  înființarea  de  noi  oficii  consulare.  Totodată,  este  nevoie  și
de  soluții  pe  termen  scurt,  pentru  ca  românii  să  nu  își  piardă  timpul  cu  o  birocrație
inutilă.

Încă  de  la  începutul  mandatului,  am  ținut  să  am  o  întâlnire  de  lucru  cu  ministrul
afacerilor  externe,  pentru  a  discuta  aplicat  pe  planul  de  îmbunătățire  a  calității
serviciilor  consulare  și  a  disponibilității  lor  în  proximitate.  Cel  mai  important,  am
susținut  necesitatea  organizării  de  consulate  it inerante  care,  pe  termen  scurt,  să  aducă
mai  aproape  serviciile  consulare  de  cetățeni.  Ministerul  a  acționat  ținând  cont  de
sugestii le  noastre  și,  în  urma  etapei  de  consultare  publică,  a  lansat  planul  pentru
organizarea  de  consulate  it inerante  pentru  anul  2021.

Am  interacționat  în  mod  constant  cu  cetățenii ,  am  discutat  și  am  avut  întâlniri  cu
ambasadorii  și  consulii ,  iar  după  relaxarea  restricții lor  cauzate  de  pandemie,  am
efectuat  și  o  deplasare  în  circumscripție  în  Germania.  Cu  această  ocazie,  am  discutat  cu
personalul  consular  din  Bonn  pe  baza  unor  soluții  concrete:  creșterea  gradului  de
digitalizare  a  serviciilor,  îmbunătățirea  platformei  e-consulat,  eliminarea  nevoii  de
preluare  și  scanare  a  documentelor  care  se  află  în  baza  de  date,  extinderea  call-
centerului  MAE,  suplimentarea  numărului  de  atașati  pe  probleme  de  muncă  și  sociale
care  să  preia  cazuri  specifice.  Totodată,  m-am  întâlnit  cu  membrii  comunității  românilor
din  regiunea  Frankfurt  și  am  convenit  că  ar  f i  utilă  înființarea  unor  entități  gestionate  de
comunitate,  care  să  asigure  servicii  în  materie  de  informare,  integrare  și  de  facilitare  a
interacțiunii  cetățenilor  cu  structurile  administrative  din  țara-gazdă.  

SERVICII PENTRU DIASPORA 
De la consulate la digitalizarea serviciilor publice

dezbatere
SERVICII DIGITALE

dezvoltarea  sistemului  digital  de  identificare
facială  de  la  distanță  ce  va  permite  efectuarea
cererilor  exclusiv  online
eliminarea  necesității  de  a  furniza  fotocopii
după  actele  depuse  deja  în  format  digital
integrarea  cardurilor  emise  în  străinătate  pe
ghiseul.ro

Subiecte abordate: servicii  oferite  pe
platformele  digitale  din  țară  (ghișeul.ro,  Punctul
de  Contact  Unic  Electronic)  și  servicii  consulare

Elemente de interes:

Participanți:  MAI,  MAE,  Autoritatea  pentru
Digitalizarea  României,  Institutul  de  Cercetare-

Dezvoltare  în  Informatică,  ONG-uri

inițiată  în  urma  unei  campanii
de  consultare  cu  Diaspora  

activitatea  consulară  va  f i
evaluată  de  către  MAE,  inclusiv
pe  baza  sugestii lor  primite  din
partea  cetățenilor

LEGEA FEEDBACKULUI
promulgată
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2 INIȚIATIVE ÎN LUCRU 
ce vizează
scutirea  plății  taxei  consulare  pentru
cetățenii  defavorizați  ce  au  nevoie  de
pașaport  pentru  obținerea  unui  loc
de  muncă  în  țara-gazdă
eliminarea  certificatelor  medicale
(prenupțiale)  la  căsătorie



Problemele  muncitorilor  români  în  străinătate
reprezintă  o  prioritate  a  mandatului  meu.  Aceștia
sunt  esențiali ,  atât  pentru  economia  României,
prin  transferul  de  fonduri  înapoi  în  țară,  cât  și
pentru  țara-gazdă,  acolo  unde  anumite  sectoare
economice  sunt  dependente  de  lucrătorii  din
sudul  și  estul  Europei.  În  acest  context,  este  de
datoria  noastră  să  ne  asigurăm  că  ei  beneficiază
de  o  protecție  adecvată.  

Încă  de  la  începutul  acestei  sesiuni  parlamentare,
am  abordat  această  problematică  în  cadrul
întâlnirilor  de  lucru  pe  care  le-am  avut  la
Ministerul  Muncii  și  Protecției  Sociale,  cu
ambasadorii  străini  în  România,  dar  și  cu
reprezentanții  noștri  diplomatici.  În  aprilie,  am
organizat  o  amplă  dezbatere  la  care  au  luat  parte
secretari  de  stat  și  reprezentanți  ai  ministerelor
muncii  din  Germania,  Țările  de  Jos  și  România,
Directorul  Executiv  al  Autorității  Europene  a
Muncii,  reprezentanți  ai  mai  multor  ONG-uri.  Dacă
înainte  statul  român  reacționa  numai  în  situații  de
urgență,  anul  acesta  au  fost  făcute  progrese
semnificative  cu  privire  la  drepturile  muncitorilor,
în  urma  cooperării  dintre  autoritățile  române  și
cele  străine,  la  nivel  guvernamental,  dar  și  la  nivel
parlamentar.  Au  fost  introduse  următoarele
măsuri:  informarea  bilingvă  asupra  drepturilor,
prelungirea  duratei  maxime  contractuale,
realizarea  de  inspecții  și  verificări  în  materie  de
norme  de  siguranță  și  de  protecție  a  muncii.  

MUNCITORII ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE
Esențiali și protejați

comunicare
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Un  element-cheie  pentru  buna  informare  a  lucrătorilor  români  din
străinătate  cu  privire  la  drepturile  lor  î l  reprezintă  comunicarea  pe
platformele  de  socializare.  De  aceea,  am  distribuit  în  mod  constant
informații  relevante,  care  să  vină  în  sprij inul  românilor  din  străinătate  și
acest  aspect  s-a  dovedit  cu  adevărat  folositor  pe  timpul  pandemiei  Covid-

19.  Pentru  diminuarea  riscurilor  și  vulnerabilităților  cu  care  muncitorii
români  s-ar  putea  confrunta  în  general  sunt  necesare  campanii  eficiente  de
informare  desfășurate  înainte  de  plecarea  acestora  din  țară.  În  acest  sens,
am  lucrat  alături  de  Ministerul  Muncii  și  Protecției  Sociale,  care  a
intensificat  demersurile  de  informare  în  mediul  online.   



Ministerul  Muncii  a  introdus  anul  acesta  o  ordonanță  de  urgență  prin  care  au  fost
introduse  noi  obligații  ce  revin  în  sarcina  agenților  și  a  furnizorilor  de  servicii  de
plasare  a  forței  de  muncă  în  străinătate.  În  momentul  în  care  proiectul  de  lege
privind  aprobarea  acestui  OUG  a  ajuns  în  Parlament,  am  organizat  o  sesiune  de  lucru
pentru  a  dezbate  noile  modificări  și  în  urma  acesteia,  am  îmbunătățit  ordonanța  cu  o
serie  de  amendamente.  

am  interzis  medierea  a  cărei  f inalitate  o  reprezintă  un  alt  tip  de  raport
juridic  decât  cel  de  muncă ;  

am  clarificat  noțiunile  legate  de  asigurările  medicale,  astfel  încât  să
avem  certitudinea  că  toți  muncitorii  sezonieri  vor  f i  acoperiți  medical ;  
am  introdus  obligativitatea  ca  intermediarul  să  prezinte  din  timp
contractul  celui  care  pleacă  la  muncă,  astfel  încât  acesta  din  urmă  să
aibă  timp  suficient  să  înțeleagă  ofertele  pe  care  le  semnează.  

Obiectiv: evaluarea  modificărilor  aduse  de  către  ordonanță  cadrului
legislativ  în  ceea  ce  privește  drepturile  muncitorilor  în  străinătate

Amendamente prin care am îmbunătățit ordonanța:

Participanți:  parlamentari  USR  PLUS  din  comisia  de  specialitate,  Ministerul
Muncii  și  Protecției  Sociale,  inspectoratele  teritoriale  de  muncă,  f irme  de
plasare  a  forței  de  muncă  și  ONG-uri.  

OUG 33/2021

dezbatere
PE MARGINEA OUG 33/2021

Mai  mult,  cu  ocazia  deplasării  în  Germania  am  discutat  cu  reprezentanți  ai  Faire
Mobilität,  precum  și  cu  deputatul  Till  Mansmann,  pe  baza  progreselor  realizate,  cu
impact  mai  ales  asupra  muncitorilor  din  agricultură  și  industria  cărnii .  Totodată,  am
trecut  în  revistă  viitoarele  măsuri  necesare  pentru  a  asigura  protecția  celor  care
activează  în  domenii  precum  transportul  și  construcții le.

RAPORT DE ACTIVITATE | 7 IULIE 2021 | RADU MIHAIL

MUNCITORII ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE
Esențiali și protejați



reprezentarea  corectă  în  circumscripția  43  -  Diaspora ;

posibilitatea  ca  românii  aflați  în  străinătate  să  poată  vota  pentru
circumscripția  de  acasă ;  

posibilitatea  de  a  candida  la  alegerile  parlamentare  și  pentru  românii  cu
domiciliul  în  străinătate.  

Soluții  pentru o mai bună garantare a dreptului la vot și  de a candida:

Metode alternative de vot aduse în discuție:  prin  corespondență,
anticipat  în  secție,  prin  procură,  electronic  în  secție,  electronic  la  distanță

Participanți:  Autoritatea  Electorală  Permanentă ,  MAE,  MAI,  Serviciul  de
Telecomunicații  Speciale,  Poșta  Română,  Institutul  Național  de  Statistică,
societatea  civilă  din  țară  și  din  Diaspora.

LEGISLAȚIE ELECTORALĂ
O mai bună reprezentare pentru Diaspora
Dreptul  de  vot  este  legătura  esențială  dintre  cetățean  și  un  stat  democratic.  Totuși,
exercitarea  acestui  drept  a  fost  îngreunată  în  România  prin  reglementări  menite  să
păstreze  la  putere  aceleași  forțe  politice.  Prea  mulți  aleși  și  prea  puțini  cetățeni
care  au  acces  la  vot  înseamnă  o  l imitare  a  democrației.  Îmi  doresc  un  sistem
electoral  cu  adevărat  reprezentativ,  modern,  digitalizat,  în  care  românii,  oriunde  s-

ar  afla,  își  pot  exercita  dreptul  de  vot.

În  urma  alegerilor  parlamentare  din  decembrie  2020,  am  adresat  o  serie  de
întrebări  președintelui  AEP  și  directorului  general  al  Poştei  Române,  cu  privire  la
situația  voturilor  prin  corespondență  din  Diaspora  care  nu  au  putut  f i
contabilizate.  Totodată,  am  avut  o  întâlnire  cu  delegatul  Poștei  Române  și  am
discutat  problemele  apărute  în  gestionarea  votului  prin  corespondență  și  soluții le
ce  s-ar  impune  pentru  eficientizarea  procesului  la  viitoarele  scrutine.

dezbateri
LEGISLAȚIE ELECTORALĂ PENTRU DIASPORA

În urma acestor dezbateri, am
pregătit o serie de propuneri ce
vizează îmbunătățirea cadrului
legislativ, pe care le vom prezenta
viitoarei comisii de cod electoral,
în următoarea sesiune
parlamentară. 
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tendințe  la  nivelul  UE
înțelegerea  rolului  domiciliului  în  demersurile  administrative  

eliminarea  adresei  de  pe  cartea  de  identitate

Obiectiv: pornind  de  la  un  whitepaper  pe  tema  cadrului  legislativ
actual,  am  dorit  să  clarificăm  legătura  dintre  domiciliu  și  identitate,
pentru  a  putea  veni  cu  soluții  

Subiecte abordate:

Participanți:  MAI,  MAE,  Ministerul  Justiției,  ANAF,  Departamentul
pentru  Românii  de  Pretutindeni,  societatea  civilă

DOMICILIU - REȘEDINȚĂ - IDENTITATE
Eliminăm adresa de pe cartea de identitate? 
Problemele  României  de  astăzi  necesită  soluții  moderne,  orientate  spre  cetățeni  și
nevoile  lor.  Condiționarea  identității  de  domiciliu  este  o  legătură  artificială  pe  care
am  depistat-o  timpuriu  cu  ajutorul  românilor  din  Diaspora  ce  mi-au  adus  la
cunoștință,  în  nenumărate  ocazii ,  problemele  cu  care  se  confruntă  în  interacțiunea
cu  statul.

Această  problematică  este  în  mod  special  relevantă  în  contextul  în  care
mobilitatea  românilor  în  spațiul  european,  și  nu  numai,  este  o  realitate  și  un
fenomen  dominant.  Dacă  din  punct  de  vedere  istoric  domiciliul  a  reprezentat  un
element-cheie  în  confirmarea  identității  unei  persoane,  astăzi,  progresul
tehnologic  și  tranziția  către  spațiul  digital  necesită  un  cadrul  atât  legislativ,  cât  și
administrativ  corespunzător.  Este,  așadar,  necesară  implementarea  unui  mecanism
în  acest  sens,  care  să  le  permită  cetățenilor  să  beneficieze  de  toate  drepturile  date
de  Constituție,  indiferent  de  locul  în  care  aceștia  locuiesc.  Accesul  cetățenilor  la
acte  de  identitate  este  un  drept  fundamental,  care  nu  ar  trebui  condiționat  de
accesul  la  un  domiciliu.

dezbatere
LEGISLAȚIA PRIVIND DOMICILIUL ȘI
REȘEDINȚA ÎN ROMÂNIA
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ROMÂNII AU PUTERE
Și tu poți vota la alegerile locale din străinătate

Proiectul  Românii  au  Putere  își  propune  desfășurarea  unor  campanii  de  mobilizare
pentru  implicarea  celor  stabiliți  în  străinătate  în  viața  comunităților  în  care  trăiesc,
prin  participarea  la  alegerile  locale  din  statul  respectiv.  Suntem  cetățeni  europeni
cu  drepturi  depline  și  avem  puterea  de  a  produce  un  impact  prin  votul  nostru,
chiar  și  în  străinătate.

La  momentul  actual,  mulți  cetățeni  români  nu  știu  că  pot  vota  și  chiar  candida  la
alegerile  locale  dintr-o  țară  a  Uniunii  Europene,  precum  și  din  Marea  Britanie.  Prin
intermediul  campaniei  am  venit  în  sprij inul  românilor  cu  informații  utile  și
răspunsuri  la  întrebări  cu  privire  la  organizarea  și  desfășurarea  alegerilor  din  țara
în  care  locuiesc.

În  cadrul  proiectului  am  organizat  l ive-uri  cu  Raluca  Mera  din  Scoția  pentru  a  vorbi
despre  importanța  alegerilor  din  Marea  Britanie  ce  au  avut  loc  în  luna  iunie,
precum  și  cu  Cristina  Sîrbu,  aleasă  membră  a  Consiliului  Consultativ  al  Migranților
din  Frankfurt,  pentru  a  descoperi  viziunea  unui  român  ce  a  ales  să  candideze  și  să
se  implice  pe  plan  local.

Proiectul  continuă.  Ne  vom  propune  mobilizarea  Diasporei  în  toate  țările  cu
comunități  mari  de  români,  în  care  se  organizează  alegeri  locale.  

RAPORT DE ACTIVITATE | 10 IULIE 2021 | RADU MIHAIL



Împreună  cu  parlamentarii  USR  PLUS  de  Diaspora  am  abordat  subiectul
traficului de persoane ,  în  cadrul  unei  întâlniri  de  lucru  la  Ministerul
Justiției.  Ulterior,  am  organizat  o  dezbatere  pe  această  tema  alături  de
actori  guvernamentali  și  ONG-uri.  Totodată,  am  avizat  Comunicarea
Comisiei  referitoare  la  Strategia  UE  privind  combaterea  traficului  de
persoane,  un  pas  important  către  instituirea  unui  cadru  la  nivel
european  pentru  protejarea  persoanelor  vulnerabile,  consolidarea
capacității  de  acțiune  a  victimelor,   aducerea  infractorilor  în  fața  justiției
și,  implicit,  pentru  protejarea  comunităților.

ALTE SUBIECTE PE AGENDĂ
Educație, cultură, identitate 
& protejarea comunităților

Proiectul  „Limbă, Cultură și Civilizație Românească” (LCCR)  nu  mai  este  de  mult
un  simplu  proiect,  ci  a  devenit  -  și  este  important  să  continue  să  f ie  -  o  activitate
durabilă  și  o  realitate  stabilă  pentru  copiii  români  din  Diaspora.  Am  discutat
despre  situația  proiectului  atât  cu  reprezentanții  Institutului  Limbii  Române,  cât  și
la  nivel  de  minister.  Am  ajuns  la  concluzia  că  este  nevoie  de  o  extindere  și  de  o
modernizare  a  programului  LCCR.  În  perioada  următoare,  vom  organiza  o  sesiune
de  lucru  pentru  a  analiza  împreună  cu  toți  actorii  implicați  perspectivele  de
dezvoltare  și  de  modernizare  ale  proiectului.

Reducerea  timpului  pentru  recunoașterea  diplomelor și  a calificărilor
obținute  în  străinătate  constituie  un  aspect  esențial  în  vederea  reintegrării
 în  viața  socio-profesională  a  românilor  care  doresc  să  se  întoarcă  acasă.  În
acest  sens,  procesul  a  fost  simplificat  și  există  posibilitatea  obținerii
atestatului  exclusiv  online.  Am  adoptat  proiectul  de  lege  privind  acceptarea
Convenției  globale  pentru  recunoașterea  calificărilor  din  învățământul
superior.  Aceasta  va  permite  crearea  unui  cadru  internațional,  care  va
facilita  recunoașterea  diplomelor  obținute  în  orice  stat.  Voi  urmări
îndeaproape  modul  în  care  Convenția  va  f i  pusă  în  aplicare.

În  contextul  pandemiei  covid-19,  am  interacționat  cu  cetățenii  cu
privire  la  condițiile de călătorie și accesul la vaccinare ,  iar  în  acest
sens,  am  efectuat  demersuri  pentru  a  răspunde  nevoilor  adresate.  Am
realizat  cât  de   important  este  să  oferim  informații  de  actualitate  și  am
comunicat  în  mod  constant  pe  rețelele  de  socializare.  Ne  bucurăm  să
vedem  că  românii  din  Diaspora  apelează  la  noi  pentru  astfel  de  situații
și  că  putem  veni  în  ajutor.  
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POLITICĂ EXTERNĂ

Înființarea  Centrului  Euro-Atlantic  pentru  Rezilienţă  în  România,  centru
ce  va  f i  deschis  tuturor  statelor  membre  UE  și  NATO  

Cooperarea  judiciară  dintre  România  și  Curtea  Penală  Internațională

Agenda  UE  privind  combaterea  terorismului ;
Strategia  UE  privind  combaterea  criminalității  organizate  2021-2025 ;

Propunerea  de  Regulament  privind  adeverința  electronică  verde ;

Strategia  pentru  realizarea  unui  spațiu  Schengen  pe  deplin  funcțional
și  rezilient ;
Progresele  înregistrate  de  România  în  cadrul  mecanismului  de
cooperare  și  de  verificare  (MCV) .

Documente europene și inițiative legislative avizate

Proiecte de lege privind:

Documente de la UE  precum:  

Au  fost  audiați  cei  25  de  candidaţi  propuși  pentru  poziţia  de
ambasador.  Am  ținut  să  aduc  în  discuție,  în  mod  special,  problematica
rețelei  consulare,  precum  și  subiectul  legat  de  protecția  lucrătorilor
români  din  străinătate.  Este  important  ca  România,  prin  reprezentanții
diplomatici,  să  coopereze  cu  autoritățile  străine  pe  această  temă,  în
vederea  asigurării  unei  protecții  adecvate  pentru  cetățenii  săi.
Totodată,  am  subliniat  necesitatea  promovării  intereselor  economice
ale  României  pe  plan  extern.

Comisia pentru

ROMÂNII DE PRETUTINDENI
Comisia pentru

Dezbaterea,  avizarea  sau  adoptarea  de  rapoarte  la  inițiativele  legislative  

Dezbaterea  și  avizarea  documentelor  primite  de  la  Uniunea  Europeană

Sesizarea  instituții lor  competente  în  legătură  cu  petiți i  și  memorii  

Discuții  pe  baza  informărilor,  rapoartelor  și  răspunsurilor  de  la  instituții

activitate

audieri de ambasadori
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În  calitate  de  Președinte  al  delegației  Parlamentului  României  la  Adunarea
Parlamentară,  am  participat  la  mai  multe  reuniuni  online,  pe  teme   precum
gestionarea  consensului,  cât  și  la  reuniunea  desfășurată  la  Viena.  În  cadrul
acestei  sesiuni,  ne-am  axat  pe  examinarea  rapoartelor  pregătite  de  raportorii
comisiei  pe  probleme  de  actualitate  ce  vizează  valorile  și  angajamentele
organizației:  repercusiunile  sociale  și  economice  ale  pandemiei,  gestionarea
durabilă  a  migrației,  diplomația  multilaterală  post-COVID,  conflictele  prelungite
în  zona  OSCE,  impactul  pandemiei  asupra  amenințărilor  transnaționale  și
accesul  la   sănătate.  Totodată,  au  avut  loc  alegerile  pentru  președintele
Adunării  și  comitete.

De-a  lungul  primei  sesiuni  parlamentare,  am  participat  și  la  întâlniri  la  nivel
bilateral,  desfășurate  în  calitate  de  Președinte  al  delegației  Parlamentului
României.  Am  discutat  cu  ambasadorul  Republicii  Kazahstan  în  România,
precum  și  cu  ambasadorul  Norvegiei  în  România  despre  obiectivele  și
activitățile  viitoare  ale  Adunării ,  dar  și  despre  agenda  organizației.  Am  ținut  să
subliniez  necesitatea  dinamizării  dialogului  parlamentar  la  nivel  bilateral,  atât
în  cadrul  AP  OSCE  și  al  altor  organizații  parlamentare  internaționale,  cât  și  la
nivelul  grupurilor  parlamentare  de  prietenie.  Este  important  să  valorificăm
potențialul  de  cooperare  interparlamentară  ca  vector  de  intensificare  a  relații lor
pe  plan  politic,  economic  și  educațional.

ADUNAREA PARLAMENTARĂ A OSCE 

Organizația  pentru  Securitate  și  Cooperare  în  Europa  (OSCE)  contribuie  la
consolidarea  păcii,  democrației  și  stabilității  pentru  mai  mult  de  un  miliard  de
persoane,  f i ind  cea  mai  mare  organizație  regională  de  securitate.  Este  un  for
pentru  dialog  politic  la  nivel  înalt  pe  tema  securității  și  un  instrument  regional  
 pentru  avertizarea  timpurie,  prevenirea  conflictelor,  managementul  crizelor  și
reabilitarea  post-conflict,  vizând  consolidarea  încrederii  între  state,  prin
cooperare.  Ca  dimensiune  parlamentară  a  OSCE,  sarcina  principală  a  Adunării
de  peste  300  de  membri  este  de  a  facilita  dialogul  interparlamentar  pentru  a
avansa  obiectivele  de  securitate.  

Ce este          ?

activitate
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Aș dori să subliniez potențialul important de contribuție pentru conferință din
partea unui grup special, unul care are o experiență avansată a proiectului
European, care a întâlnit probleme, dar și care a beneficiat de drepturile și
oportunitățile acestuia și a experimentat Europa din perspective diferite.
Vorbesc despre milioanele de cetățeni mobili care trăiesc și muncesc în afară
țărilor de origine. Muncitori sezonieri, ori pe termen lung, în agricultură,
turism sau îngrijire, expatriați, corporatiști și antreprenori, pensionari,
studenți, toți aceștia au făcut deja multe pentru unitatea europeană,
comparând și influențând serviciile pe care le primesc de la statele membre și
UE. Vă îndemn cu tărie pe toți să vă asigurați că mesajele acestor precursori
sunt clar auzite și bine luate în considerare.

Viitorul Europei il poti
decide chiar TU !

CONFERINȚA PRIVIND
VIITORUL EUROPEI

Viitorul  Europei  este  responsabilitatea  noastră,  a  tuturor.  De  aceea,
Conferința  privind  Viitorul  Europei  este  șansa  unică  de  a  remodela
Europa  pornind  de  la  viziunea  f iecăruia  dintre  noi.  Este  timpul  să
participăm  la  viitorul  nostru  comun  în  Europa  și  să  transmitem  idei  și
sugestii   despre  felul  în  care  vrem  să  arate  România  europeană.

Europa  viitorului  trebuie  să  f ie  una  a  cetățenilor  și,  de  aceea,  avem
nevoie  să  auzim  vocea  f iecăruia.  Despre  ce  merge  bine,  despre  ce  nu
merge  bine  în  Europa.  Despre  ce  trebuie  să  schimbăm  și  ce  trebuie  să
păstrăm.  Conferința  privind  Viitorul  Europei  pune  la  dispoziția
cetățenilor  o  platformă  digitală  multil ingvă  pentru  ca  f iecare  să  iși
poată  exprima  vizunea  în  mod  l iber,  direct.  

Discurs în cadrul sesiunii  plenare inaugurale a Conferinței
Strasbourg, iunie 2021 

Accesează platforma digitală:
https://futureu.europa.eu

RAPORT DE ACTIVITATE | 14 IULIE 2021 | RADU MIHAIL



RAPORT DE ACTIVITATE | 15 IULIE 2021 | RADU MIHAIL

ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ
ÎN CIFRE

143 96
Interacțiuni
cu  cetățenii

Luări  de  cuvânt
în  plen

Sesiuni  de  lucru
cu  actori  diverși

7

Inițiative
legislative  susținute

26 15
Întrebări  adresate

Guvernului  

41
Întâlniri  oficiale
sau  de  lucru

Apariți i
media

55 19
Live-uri

cu  Diaspora

7
întâlniri  cu  comunitățile

din  Diaspora



radu.mihail@senat.ro

+4021 331 15 46

www.facebook.com/RaduMihailOficial

www.radumihail.ro
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