Prioritatea mandatului meu: o strategie clară și
eficientă pentru normalizarea relației dintre
statul român și Diaspora
5 milioane de români locuiesc în afara României, 5 milioane de povești de succes ale
unor oameni curajoși care au reușit să se afirme profesional în străinătate.
Comunitatea de români expatriați este una dintre cele mai importante resurse pentru
dezvoltarea și modernizarea țării. Noi ne dorim ca statul român să atragă expertiză
civică și antreprenorială din rândurile românilor din străinătate.
Pentru că Diaspora nu este numai o sursă de venit pentru statul român și nici nu este
“creierele și forța de muncă” care s-au “scurs” din țară în cei 30 de ani de tranziție și
democrație românească. Românii care locuiesc în Europa sau oriunde în lume nu
trebuie să mai fie priviți de către statul român ca cetățeni de rang doi pentru că au ales
să plece din țară. Dimpotrivă, statul român trebuie să aibă o strategie clară și eficientă
pentru normalizarea relațiilor cu Diaspora.
Așteptările pe care statul român le are de la cetățenii expatriați trebuie să fie cuplate
cu ofertele pe care statul român le face economic, social și politic cetățenilor săi.
Tocmai de aceea mi-am construit mandatul parlamentar în jurul a trei obiective clare.
Pe de-o parte, îi motivăm pe româncele și românii de succes să vină înapoi în România
să facă performanță. Și, pe de altă parte, îi stimulăm pe expatriați să își păstreze
identitatea românească vie oferindu-le acces la vot în străinătate la toate tipurile de
alegeri.
Dar trebuie să avem un parlament performant și un guvern performant ca să putem
reuși. Pentru că în actuala coaliție de guvernare Diaspora nu este o prioritate, iar acest
lucru s-a văzut foarte clar pe 26 mai, așa cum s-a văzut anul trecut pe 10 august în Piața
Victoriei. Și, poate cea mai mare nedreptate pe care cei de la guvernare nu vor să o
corecteze, este să ofere reprezentare echitabilă pentru Diaspora în Parlament.
Iată obiectivele mele:

Implicare politică într-un sistem democratic echitabil
Un sistem electoral cu adevărat reprezentativ, modern, digitalizat. În care românii din
străinătate se pot înscrie și pot vota atât prin corespondență cât și în secțiile de votare.
Cu secții de votare suficiente încât statul la coadă ore în șir să nu se mai repete.
Un sistem care să-i facă pe românii din străinătate să se implice politic în România și în
comunitatea în care trăiesc. Să facă acele alegeri curajoase de care avem nevoie ca
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țara noastră să nu mai sufere de corupție și să nu mai fie furată. Și să facă acele alegeri
curajoase pentru ca românii expatriați să devină o comunitate bine văzută și apreciată
oriunde în lume.

O relație clară cu administrația
Claritate și corectitudine fiscală. Atât mediul de afaceri, cât și româncele și românii din
străinătate suferă din cauza modificărilor pe genunchi care se fac în permanență
sistemului fiscal. Este nevoie de predictibilitate și stabilitate în ceea ce privește
taxarea și impozitarea. Lipsa de viziune pentru fiscalitate ne-a adus în situația în care
avem săptămânal hotărâri, ordonanțe și ordonanțe de urgență care schimbă peisajul
fiscal. Acest lucru trebuie să înceteze.
Un plan pe termen lung pentru românii care pleacă din țară - un plan care să aibă în
vedere reducerea numărului de formulare care trebuie completate și posibilitatea ca
toate operațiunile fiscale să poată să fie făcute on-line. Un sistem bine gândit și
explicat pentru asigurări de sănătate și opțiuni de pensionare pentru cele și cei care nu
au vechime de muncă pe teritoriul României.

Implicarea expatriaților în economia României
Cei 5 milioane de români din străinătate pot fi 5 milioane de ambasadori comerciali
pentru România. Ei pot promova deschiderea de afaceri în România printre vecinii,
prietenii și colegii lor mai mult decât o fac BPCE-urile din misiunile diplomatice.
Bune practici și expertiză. Româncele și românii care au reușit în medii economice mai
competitive decât cel românesc sunt o sursă valoroasă de învățare pentru noi.
Strategia României pe termen mediu și lung ar trebui să fie să le atragem pe aceste
persoane de succes să investească în România. Fiecare euro investit în România e un
euro în plus la bugetul țării.

Ce am făcut pentru dreptul la vot al
Diasporei

În 2019 o serie dintre propunerile legislative pe care le-am
inițiat în anul anterior au intrat în dezbatere în comisiile
din Parlament. Am promovat dreptul cetățenilor români
de a vota în străinătate prin corespondență la toate
tipurile de alegeri și de a putea fi reprezentați echitabil în
Parlamentul României. Împreună cu colegii din grupul
USR pentru #reformaelectorală am inițiat proiectul
votului electronic la distanță.
Primăvara anului 2019 a fost marcată de alegerile pentru
Parlamentul European în toate statele membre ale Uniunii Europene. În orașele
europene mari au fost secții de votare românești cu cozi kilometrice. Persoane care au
așteptat ore bune nu și-au putut exercita dreptul de vot. În urma acestui eveniment, am
inițiat o moțiune simplă pentru demiterea domnului Teodor Meleșcanu din funcția de
ministru al afacerilor externe. De asemenea, am făcut parte din Comisia specială
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea, modificarea şi
completarea propunerilor legislative în materie electorală.
#StopCoziLaVot
După problemele întâmpinate de către românii din Diaspora la alegerile
europarlamentare, am venit cu inițiativa desfășurării unei ample campanii de informare
și implicare a acestora în deschiderea secțiilor de votare din străinătate și în
organizarea alegerilor prezidențiale. Împreună cu colegii din USR Diaspora am
îndemnat în mod continuu, online și offline, cetățenii români din străinătate să se
înregistreze pe platforma AEP www.votstrainatate.ro, pentru a vota prin
corespondență sau la secția de votare. De asemenea, prin intermediul unui formular
online, românii din străinătate au fost încurajați să se implice în deschiderea secțiilor
de votare, înscriindu-se ca președinte sau membru pentru o secție de votare din
regiunea în care locuiesc sau ca simpli voluntari. S-au înscris în jur de 800 de români cu
drept de vot din toate colțurile lumii. Tot împreună cu colegii din USR Diaspora am creat
echipe locale de lucru, care să țină în permanență legătura cu misiunile diplomatice și
oficiile consulare românești, în vederea deschiderii unui număr cât mai mare de secții
de votare la alegerile prezidențiale.
În Comisia specială comună am lucrat cu Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul
Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne. Am obținut extinderea votului prin
corespondență la alegerile prezidențiale, ceea ce am propus de când am intrat în
Parlament. Am avut o serie de propuneri venite de la cetățeni și societatea civilă pe
care le-am negociat: redefinirea perimetrului secției de votare, astfel încât din el să
facă parte toate persoanele care așteaptă la rând să voteze în ziua alegerilor;
extinderea programului în secția de votare până la miezul nopții dacă mai sunt persoane
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care așteaptă la rând să voteze după orele 21:00; creșterea numărului de membri în
secția de votare și cel al reprezentanților partidelor politice.

Proiecte de lege inițiate și susținute
●
Propunere legislativă pentru alegerea primarilor în două tururi. B200/2019
●
Propunere legislativă pentru modificarea Legii alegerii președintelui. PLX
329/2019
●
Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la
distanţă. L244/2019
●
Propunere legislativă pentru transparentizarea finanțării partidelor politice.
PLX 203/2019

Ce am făcut pentru clarificarea relației
administrative cu statul
În această sesiune parlamentară am continuat să interpelez și să întreb instituțiile
publice ce anume fac pentru a optimiza relația dintre stat și cetățenii săi plecați în
străinătate, pe teme precum: modernizarea rețelei consulare, finanțarea de proiecte
pentru românii din afara granițelor, obținerea cărții de identitate pentru românii din
afara granițelor, asistență judiciară, renunțarea la cetățenie, campanii de informare,
înscrierea certificatelor de naștere, programul Diaspora Start Up.
Am început să lucrez la o propunere legislativă care ar elimina domiciliul din actele de
identitate, rezolvând astfel problema cetățenilor români care la stabilirea domiciliului
în străinătate trebuie să își predea actul de identitate românesc instituției publice
competente, rămânând doar cu pașaportul.
Există multe probleme în relația dintre statul român și cetățenii săi cu reședință sau
domiciliu în străinătate. De aceea avem nevoie de o viziune multisectorială, în care
instituțiile statului să colaboreze între ele. Am lansat în această sesiune pentru
dezbatere un Policy Brief cu privire la măsurile pe care cred că viitorul guvern trebuie
să le implementeze pentru a crește calitatea serviciilor sale și a diminua fenomenul
migratoriu din România.
Proiect de lege inițiat și susținut

●
Propunere
legislativă
pentru
pașaportului ca act de identitate. L20/2019

recunoașterea

Pașaportul trebuie să fie recunoscut ca act de identitate în
România. Sute de mii de români din Diaspora își pierd Cărțile de
identitate când își stabilesc domiciliul în alte state.

Întrebări și interpelări adresate Guvernului
●
Interpelare nr. 2338/a din 4.2.2019 - Fondurile europene și statul de drept.
●
Interpelare nr. 2365/b din 18.2.2019 - Extinderea și modernizarea rețelei
consulare.
●
Interpelare nr. 2446/b din 4.3.2019 - Furnizare a serviciilor pentru consulate.
●
Interpelare nr. 2511/b din 18.3.2019 - Eliberarea noilor cărți de identitate.
●
Interpelare nr. 2555/a din 25.3.2019 - Votul la alegerile europarlamentare
pentru românii cu dublă cetățenie.
●
Întrebare nr. 2446/a din 4.3.2019 - Simplificarea formalităților de obținere a
Cărții de Identitate de către românii din diaspora.
●
Întrebare nr. 2475/a din 11.3.2019 - Asistență judiciară pentru românii cu
domiciliul sau reședința în afara țării.
●
Intrebare nr. 2579/b din 1.4.2019 - Numărul persoanelor care au renunțat la
cetățenia română.
●
Întrebare nr. 2609/b din 8.4.2019 - Numărul românilor care se întorc anual în
țară și a celor care aleg să plece din nou.
●
Întrebare nr. 2609/a din 8.4.2019 - Măsurile luate pentru reîntoarcerea
românilor în țară.
●
Întrebare nr. 2641/a din 15.4.2019 - Rezultatele exacte ale campaniei
„Informare acasă! Siguranță în lume!”.
●
Întrebare nr. 2662/b din 6.5.2019 - Numărul copiilor din Diaspora care
frecventează cursuri în limba română.
●
Întrebare nr. 2662/a din 6.5.2019 - Numărul cererilor pentru înscrierea
certificatelor de naștere.
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Ce am făcut pentru implicarea Diasporei în
economia României
În această sesiune parlamentară am organizat la grupul parlamentar USR două
dezbateri pe teme economice. Prima: “Cum pot alumnii școlilor de business franceze
să susțină inițiativele companiilor locale pentru a se extinde în internațional”. A avut ca
scop găsirea de soluții pentru absolvenții francofoni de școli înalte care și-ar dori să
vină să lucreze în România. Există absolvenți români și francezi care și-ar dori să
deschidă afaceri în România, însă nu o fac din cauza impredictibilității legislației fiscale
și a rapidității cu care sistemul de taxare se schimbă. Un alt motiv de gripare este dat
de ordonanța corporativă. Deși guvernul tehnocrat în 2016 a obligat companiile mari de
stat să angajeze manageri profesioniști, printr-o portiță legislativă actualul guvern a
găsit modalitatea legală de a bloca acele funcții cu manageri interimari numiți politic și
aserviți coaliției de guvernare. Aceste două aspecte fac ca absolvenții de școli
renumite de business să nu își dorească să lucreze în România sau să recomande
România.
A doua dezbatere pe care am organizat-o a reunit în jurul mesei reprezentanți ai unor
misiuni diplomatice la București. Am discutat despre cum putem face ca cetățenii care
nu mai domiciliază în țară să fie implicați economic. Au fost aduse în discuție politicile
de taxare, impozitele pe care cetățenii din străinătate trebuie să le plătească în țara de
origine și modalitățile prin care pot fi rezolvate acestea (prezență fizică la instituțiile
publice, online, prin servicii de curierat etc.). Un subiect important a fost acela al
proiectelor prin care Diasporele se implică economic în țările de origine. Reprezentanții
misiunilor diplomatice au vorbit despre proiectele tip Diaspora Start-Up pe care statele
pe care le reprezintă le au în derulare.

Cetățenii români din străinătate au o contribuție semnificativă la bugetul României.
Se estimează că 1% din totalul capitalului transferat anual la nivel global este
reprezentat de transferurile pe care cetățenii români le fac din statele-gazdă către
România. Îmi doresc ca această resursă să fie gestionată cât mai eficient posibil.
Întrebări și interpelări adresate Guvernului
●
Interpelare nr. 2662/c din 6.5.2019 - Sistemul de finanțare al proiectelor și
criteriile de selecție.
●
Întrebare nr. 2689/a din 28.5.2019 - Stadiul implementării programului
Diaspora Start-up pentru anul 2019.

Comisia pentru comunitățile de români din afara țării
În sesiunea parlamentară anterioară am lansat Clubul Aleșilor - un spațiu informal în
care să reunim români care au fost aleși în funcții publice în alte țări să își
împărtășească experiența. Proiectul continuă; în sesiunea aceasta parlamentară am
început dialogul cu Octavian Ursu, care a fost recent ales primar al orașului Gorlitz.
Am primit în cadrul Comisiei cereri de la cetățeni români din străinătate care propuneau
înființarea de secții de votare în localitățile lor. M-am asigurat că toate propunerile
venite la Comisie ajung la Ministerul Afacerilor Externe și că ele sunt tratate cu
seriozitate. Am comunicat permanent cu MAE, MAI, MpRdP și MJ și am solicitat
motivarea refuzurilor în cazul în care cererile pe care le-am trimis primeau un aviz
negativ.
Tot în această sesiune parlamentară, complementar activității din Comisia electorală
specială, am avut întrevederi cu reprezentanți ai STS și MAE. Discuțiile s-au purtat pe
subiectul listelor electorale suplimentare din secțiile de votare, mai precis pe
implementarea unui software securizat care să permită completarea automată a
listelor prin scanarea cărților de identitate, fără a mai fi nevoie ca listele să fie
completate de mână de reprezentanții din secțiile de votare. Această procedură va
ușura extrem de mult munca reprezentanților în secțiile de votare și va scurta timpul pe
care alegătorii îl petrec în secție, crescând astfel numărul de alegători care își exprimă
dreptul de vot la secțiile aglomerate din străinătate.
Am discutat în cadrul Comisiei despre modalități prin care România poate susține
presa independentă din Republica Moldova. În prezent, presa de la Chișinău este
deținută de persoane cu influență politică sau politice ele însele, favorabile Federației
Ruse. Am ajuns la concluzia că pentru o cooperare durabilă între România și Republica
Moldova este nevoie să sensibilizăm audiențele moldovenească și românească la
realitățile din cele două state.

În calitate de președinte al Comisiei, îmi doresc să transparentizez activitatea din Senat
și să o apropii de cetățeni. În spiritul deschiderii, dar și al prețuirii pentru educație - eu
însumi fiind coordonator de lucrări de dizertație la o școală privată din Franța, am primit
în stagiu două studente de la Școala Națională de Științe Politice și Administrative și
intenționez să continui demersul pe viitor cu alți tineri dornici de a câștiga experiență.

Comisia pentru politică externă
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Am participat la întâlniri bilaterale sau trilaterale cu omologi din parlamentele altor
state. “Conferința inter-parlamentară PESCO”, “Conferința inter-parlamentară despre
viitorul UE”, întâlnirea cu Asociația foștilor membri ai Parlamentului European, am
condus bilaterala cu parlamentarii din Coreea de Sud și pe cea cu parlamentarii din
Bahrain.

Din Parlament, diverse
Am inițiat o declarație comună a plenului Senatului și Camerei Deputaților pentru
solidaritatea cu Republica Moldova, la momentul în care guvernul Maia Sandu nu fusese
încă declarat legitim. Din păcate, jocurile de culise între ministrul Teodor Meleșcanu,
guvernul Viorica Dăncilă per total și oligarhii din Republica Moldova au împiedicat
adoptarea declarației în timp util. Ea a putut fi adoptată de Parlament cu săptămâni
întârziere, când majoritatea statelor partenere din Uniunea Europeană recunoscuseră
deja legitimitatea guvernului de la Chișinău, iar gestul nostru și-a pierdut din
însemnătatea pe care am dorit-o inițial.
Însă USR a fost alături de Blocul ACUM din Republica Moldova încă din primele clipe ale
preluării guvernului. Am inițiat discuții cu reprezentanți politici și cu reprezentanți ai
societății civile de la Chișinău la grupul parlamentar USR. Republica Moldova trebuie să
fie principala noastră preocupare ca stat membru UE în relație cu vecinii săi. De aceea
eu în mandatul meu parlamentar sunt în permanență în căutare activă de soluții pentru
întărirea legăturilor cu statul moldovenesc și de sprijinire al cetățenilor Republicii
Moldova care luptă asemeni nouă împotriva corupției.
Am cerut înființarea unei Comisii speciale de anchetă pentru votul din 26 mai. Am
considerat important ca responsabilii pentru faptul că cetățenii nu au putut să voteze
după ce au stat ore în șir la coadă să fie corect identificați și făcuți vinovați. Dacă
numiții politic nu și-au asumat vina și nu și-au prezentat demisia de onoare, am găsit
necesar să purtăm discuțiile în cadrul unei Comisii parlamentare speciale.

Activitatea în comisiile și grupurile din Senat
Comisii permanente:
Comisia pentru comunitățile de români din afara țării
Secretar, până la data de 16.09.2018
Președinte, de la data de 26.09.2018

Comisia pentru politică externă
Membru, până la data de 25.09.2018
Vicepreședinte, de la data de 26.09.2018
Organizații de cooperare parlamentară internațională
Uniunea Interparlamentară (UIP)
Secretar, de la data de 01.07.2017
Grupuri de prietenie:
Grupul parlamentar de prietenie cu Italia
Membru, de la data de 26.04.2017
Grupul parlamentar de prietenie cu Germania
Membru, de la data de 26.04.2017
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Sesiunea aceasta parlamentară am ajuns în Munchen, Londra, Manchester, Bruxelles,
Copenhaga, Luxembourg, Paris, Bristol, Chișinău. Pentru fiecare deplasare în
străinătate pe care am făcut-o, am creat în avans evenimente online, în special pe
Facebook cu locația și orele pentru întâlniri.
Sunt deschis la propuneri și idei de discuții. Caut să ajung în toate comunitățile unde se
găsesc mulți români. Deplasările mele includ în program vizite la misiunile diplomatice
(ambasade și consulate românești), la asociațiile românești (dacă există) precum și alte
organizații, fundații, școli, biblioteci, lăcașe de cult ale românilor din străinătate.
În sesiunea parlamentară următoare voi organiza ca până acum întâlniri cu comunitățile
de români din orașele europene mari. Urmăriți pagina mea de Facebook pentru a afla
informații în timp real despre vizitele mele. Nu ezitați să îmi scrieți la adresa de e-mail
radu.mihail@senat.ro sau să telefonați la numărul de telefon al cabinetului cu
propuneri.

Echipa biroului parlamentar
Echipa mea se compunea din 7 angajați, dintre care 3 cu normă întreagă și 4
angajați cu jumătate de normă. În următoarea sesiune parlamentară, echipa va
avea 4 angajați cu normă întreagă.

Resursele financiare ale biroului parlamentar și repartiția
pe cheltuieli:
●

Suma forfetară lunară se distribuie în următorul mod:

(*media cheltuielilor pentru lunile ianuarie - iulie 2019)

Pentru următoarea sesiune parlamentară, mi-am propus să organizez cât mai multe
ședințe de lucru comune cu ministerele care se ocupă de românii din străinătate, să
continui să monitorizez înființarea de secții de votare în străinătate și să invit la
dezbateri pe de-o parte antreprenori români din străinătate, pe de altă parte instituții
publice. Românii din străinătate sunt o rezervă de expertiză și bune practici pe care
statul român trebuie să învețe să o valorifice mai bine.
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BIROUL PARLAMENTAR
Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 9, Sector 1, București.
E-mail: radu.mihail@senat.ro.
Website: www.radumihail.ro.
Facebook: www.facebook.com/radumihailusr.
Telefon: 021 331 15 46.

