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In ziua de 16 ianuarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 
orele 15.00, Sala Comisiei 
 

 Examinarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
PLx 3/2017 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 
 
PLx 5/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 
 

 Diverse. 
 

La începutul şedinţei, doamna preşedinte Biró a supus votului membrilor Comisiei 
ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost invitat să prezinte, pe scurt, cele două 
rectificări ale bugetului de stat pe anul 2016, dl György Attila, Secretar de Stat  în Ministerul 
Finanţelor Publice, prezent la şedinţa Comisiei. 

În prezentarea succintă, cu privire la specificul Comisiei pentru politică externă, s-a 
afirmat că potrivit primei rectificări bugetare a fost suplimentată pentru Ministerul Afacerilor 
Externe suma de 35,1 milioane lei, în principal pentru asistenţă pentru dezvoltare – 
facilitate Turcia. 

In ceea ce priveşte cea de-a doua rectificare bugetară, influenţe la cheltuielile 
bugetului de stat pe ordonatori principali de credite, pentru Ministerul Afacerilor Externe s-a 
suplimentat suma de 66,8 milioane lei, în principal pentru plata contribuţiilor şi cotizaţiilor la 
organismele internaţionale la care instituţia este parte.  
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În urma prezentării făcute de către reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi şi o abţinere, avizarea favorabilă a PLx 
3/2017 şi a PLx 5/2017. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, dna preşedinte Biró a propus ca, având în vedere 
sesiunea extraordinară, epuizând dezbaterea legilor aflate pe ordinea de zi, pentru 
celelalte zile de şedinţe de Comisie să fie studiu individual. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate. 

Domnul deputat Dobrovie a ridicat o problemă de procedură în sensul că ar dori ca, 
pe viitor, ordinea de zi a şedinţelor Comisiei să fie stabilită cu cel puţin 3 zile înainte de 
data programată. 

De asemenea, la propunerea dlui vicepreşedinte Ardelean, s-a hotărât ca începând 
de astăzi toate materialele adresate membrilor Comisiei să fie distribuite în format 
electronic. 

 
 
         Preşedinte,                 Secretar, 

 
              Biró Rozália-Ibolya                                      Mirela Furtună 
 
 
 


