Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării
Procesul verbal al
lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 februarie 2021
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 25 februarie 2021. Au fost prezenți fizic sau prin mijloace
electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL),
Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL), Macovei Silviu Nicu (PSD), Alexe Florin-Alexandru
(PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero
Natalia-Elena (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif Bogdan Gheorghe
(PSD), Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS), Volosatîi Boris (AUR). Nu
au fost absenți.
În data de 25 februarie a.c., membrii Comisiilor reunite ale comunităților
de români din afara granițelor țării și de politică externă ale Camerei Deputaților și
Senatului, s-au întrunit în ședință comună, atât fizic cât și online, pentru
dezbaterea și avizarea PLx 109/2021 - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2021.
Domnul Bogdan Aurescu a declarat că bugetul Ministerului Afacerilor Externe
urmărește îndeplinirea prioritățile din Programul de guvernare, focusându-se atât pe
creșterea rolului și a influenței României în Uniunea Europeană, în cadrul NATO, cât
și pe dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Principalele
direcții de acțiune pe care este construit bugetul sunt cele referitoare la asigurarea
resurselor necesare în vederea implementării Agendei de politică externă a României,
respectiv funcționarea în condiții optime a Aparatului Central al ministerului și a
misiunilor diplomatice și consulare ale României, asigurarea resurselor financiare
pentru achitarea contribuțiilor la organizațiile internaționale la care România este parte
și continuarea programelor de investiții având ca obiectiv principal eficientizarea
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activității diplomatice și asigurarea unor servicii de calitate și modernepentru cetățenii
români.
În proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, Ministerului Afacerilor Externe
i-au fost alocate fonduri în cuantum de 1.111.348 lei cu 1,07% mai mult decât în anul
2020. În ceeea ce privește cheltuielile pentru asigurarea resurselor în vederea
implementării Agendei de politică externă, respectiv funcționarea în condiții optime a
Aparatului Central al ministerului, misiunilor diplomatice și consulare ale României,
în bugetul propus pe acest an, la acest capitol au fost alocate fonduri în cuantum de
350.470.000 lei, cu 8,06% mai mult decât în anul anterior. Aceste resurse vor fi
utilizate pentru: -promovarea candidaturii României la OCDE, -implementarea de către
Agenția de cooperare internațională a planului anual de cooperare internațională pentru
dezvoltare și asistență umanitară pe anul 2021, -crearea fondului de democratizare și
dezvoltare sustenabilă pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului Agenției de
cooperare internațională pentru dezvoltare, -asigurarea cheltuielilor specific de
funcționare cum ar fi: plata chiriilor sediilor oficiilor consulare și ambasadelor,
reședințelor, locuințelor de serviciuale personalului, plata utilităților, cheltuielile de
reparații și întreținere a imobilelor care sunt proprietatea statului român în care își
desfășoară activitatea misiunile diplomatice și consulare, asigurarea fondurilor pentru
plata asigurărilor medicale pentru membrii Corpului diplomatic și consular aflați în
afara Uniunii Europene, asigurarea cheltuielilor pentru combaterea răspândirii
virusului SARS-Co V-2 în rândul personalului din Centrala MAE și misiuni, asigurarea
cheltuielilor de funcționare a instituțiilor din subordinea MAE și asigurarea fondurilor
pentru operaționalizarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, instituție publică
care va fi înființată în subordinea Ministerului de Afaceri Externe, cât și pentru
participarea României la expoziția mondială din Dubai.Referitor la contribuțiile la
organizațiile internaționale, domnul Aurescu a susținut că suma alocată este de
106.468.000 lei și va fi utilizată pentru plata integrală, în cursul anului 2021, a
obligațiilor asumate de România care intră în sarcina Ministerului Afacerilor Externe.
Suma este mai mică cu 26% datorită faptului că în anul 2020 au fost achitate arierate
înregistrate în perioada 2017-2019 în valoare de aproximativ 80.000.000 lei.În ceea ce
privește cheltuielile de investiții sunt alocate credite bugetare în cuantum de
90.000.000 lei, bani care vor fi utilizați pentru decontarea cheltuielilor care corespund
unor etape ale obiectivelor de investiții în curs, cum ar fi: reparații curente ale
imobilelor din București (18 imobile), întocmirea studiilor tehnice pentru proprietățile
aflateîn străinătate, amenajarea secției consulare de la Londra, amenajarea
Consulatului general de la Dubai, reamenajarea Consulatului general de la Marsilia și
a altor secții consulare din străinătate, reparații capitale la Reprezentanța României pe
lângă Uniunea Europeană, aflată la Bruxelles, precum și pentru planul de digitalizare
a activității ministerului.De asemenea, sunt alocate credite de angajament în valoare de
190.000.000 lei pentru cheltuieli în vederea continuării programelor de investiții aflate
în derulare: lucrări de intervenție la Ambasada României de la Tokyo și Paris,
Reprezentanța permanentă de la Bruxelles și la alte sedii și misiuni - Misiunea
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permanentă de la New York, Ambasada României de la Washington, “Academia di
Romania” de la Roma, etc. La acest capitol se încadrează și cheltuielile pentru:Programul multianual de digitalizare a Ministerului Afacerilor Externe, -dezvoltarea
aplicațiilor informatice care deservesc relația dintre cetățeni și statul român în ceea ce
privește serviciile consulare, -simplificarea accesului la aceste servicii, -modernizarea
Call-Center-ului utilizat în cadrul ministerului.Totodată se continuă programul de
reabilitare a sediilor misiunilor diplomatice și consulare. Referitor la cheltuielile de
personal, sunt alocate fonduri în valoare de 526.752.000 lei cu 1,01% mai mult decât
în anul anterior, sunt cheltuieli curente, influențe bugetare rezultate din organizarea
sesiunilor de promovare a personalului din minister în cursul acestui an, în condițiile
legii, pentru acoperirea drepturilor salariale în urma organizării de concursuri de
admitere și pentru drepturile de natură salarială pentru personalul Centrului EuroAtlantic pentru Reziliență
Domnul ministru Aurescu a menționat demersurile inițiate în sprijinul
cetățenilor români din afara țării care vor sprijini activitatea de redimensionare
și modernizare a rețelei consulare, urmărind optimizarea programelor de pregătire
inițială și permanentă a personalului consular, precum și creșterea calității și
digitalizării serviciilor consulare, facilitarea accesului la acestea, inclusiv
optimizarea sistemelor informatice folosite în activitatea consulară, dar și
consolidarea capacității de reacție la crize a serviciului consular pornind de la lecțiile
învățate în gestionarea pandemiei.
În urma prezentării realizate de domnul ministru Bogdan Aurescu, și a
dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, membrii celor
patru comisii au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de
Lege, în forma prezentată, cu amendamente respinse, conform anexei.
La şedinţa comună au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, ministru, domnul Pietro Pavoni,
consilier și din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Mariana Dudaș, șef
șerviciu.
În data de 23 februarie 2021, Comisia pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările, fiind prezenți fizic sau prin mijloace
electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL),
Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL), Macovei Silviu Nicu (PSD), Alexe Florin-Alexandru
(PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero
Natalia-Elena (PSD), Mărgărit Mitică-Marius (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR
PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD), Tulbure Simina-Geanina-Daniela
(USR
PLUS), Volosatîi Boris (AUR). Nu au fost absenți.
Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în
ședința din ziua de 23 februarie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor
legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare.
În data de 24 februarie 2021, Comisia pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările, fiind prezenți fizic sau prin mijloace
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electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL),
Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL), Macovei Silviu Nicu (PSD), Alexe Florin-Alexandru
(PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero
Natalia-Elena (PSD), Mărgărit Mitică-Marius (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR
PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD), Tulbure Simina-Geanina-Daniela
(USR
PLUS), Volosatîi Boris (AUR). Nu au fost absenți.
Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în
ședința din ziua de 24 februarie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor
legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare.
PREŞEDINTE,
Gigel-Sorinel Știrbu
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