
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor            Senat 
Comisia pentru politică externă                                 Comisia pentru politică externă 
Nr. 4c-16/2                 Nr.  XXIV/17 
 
 

      Bucureşti, 11 februarie 2019 
 
 
Către Comisia de buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor  
Către Comisia de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital  
a Senatului 
 
 

 AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019  

 
 În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru politică externă a Senatului au fost sesizate, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2019, trimis cu adresa nr. PLx 26/2019, respectiv L88/2019 din data de 9 februarie 
2019. 

În şedinţa comună, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice şi 
ai Ministerului Afacerilor Externe, cele două Comisii au analizat Proiectul de Lege şi 
dispoziţiile acestuia cu privire la bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi 
amendamentele depuse. 
 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2019 a fost avizat favorabil, cu amendamente respinse, prezentate în      
Anexă. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
                   Gabriel Horia Nasra,                  Cristian-Sorin Dumitrescu, 
 
 
                      Vicepreşedinte                 Preşedinte  
    

 
  Mirela Furtună,           Vasile Ilea,  

   
 
     Secretar              Secretar                    

 

alina.pop
Original



ANEXA 3/14 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

 

 

Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ paragraf/ 
grupa/ titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ sursa 
de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 

1.  

Art. 26 din lege – introducere alin. (3)  
și  
Anexa nr.3/14 – bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe, capitolul 5101 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI 
EXTERNE, TITLUL 51 TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI  PUBLICE pentru 
Agenția Națională de Cooperare 
Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), 
respectiv pentru Asistența pentru dezvoltare 
alocată în Asistenta pentru dezvoltare 
alocata in strainatate (cod în bugetul RoAid: 
55.02.03) 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Externe (ordonator 
principal de credite și coordonator al 
politicii de cooperare internaţională pentru 
dezvoltare şi asistenţă umanitară a 
României) la capitolul 
5101"AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE" titlul 51 TITLUL 
VI "TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE" 
exclusiv pentru asigurarea subvenției de la 
bugetul de stat necesară pentru Agenția de 
Cooperare Internațională pentru 
Dezvoltare (RoAid) pentru implementarea 
Planului anual de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 
2019 finanțat în cadrul bugetului agenției 
prin titlul 55 TITLUL VII "ALTE 
TRANSFERURI" cu suma de 64.470 mii 
lei prin diminuarea corespunzătoare a 
Fondului de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului (sursa identificată). 

Subsecvent, pentru a ilustra corect 
destinația fondurilor în bugetul 
ordonatorului principal de credite, se 
propune introducerea unui nou alineat, 

În contextul Candidaturii 
României la OCDE, a Candidaturii 
României la obținerea locului de 
membru nepermanent în Consiliul 
de Securitate al ONU (CSONU) 
alocat Grupului Est-European, 
pentru perioada 2020-2021, 
Președenției României la Consiliul 
Uniunii Europene în perioada  și a 
măsurilor Programului de 
Guvernare 2018-2020, respectiv 
consolidarea diplomaţiei economice 
și relansarea relaţiilor tradiţionale, 
cu accent pe domeniul economic, 
cu ţările emergente din Asia, 
America Latină şi Africa, bugetul 
alocat pentru asistența oficială 
pentru dezvoltarea trebuie să 
prevadă un minim necesar pentru 
abordarea statelor partenere 
beneficiare și atingerea obiectivelor 
strategice.  
Totodată, România are 
responsabilitatea de stat donator în 
urma aderării la UE și 
imperativitatea atingerii țintei de 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 



respectiv alin. (3) la art. 26 din proiectul 
de Lege a bugetului de stat pe anul 2019, 
CAPITOLUL II Responsabilități în 
aplicarea prezentei legi, cu următorul 
conținut: 
Art. 26: (3) În bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe, la titlul 51  
„Transferuri între unități ale administrației 
publice", sunt prevăzute, pentru anul 
2019, credite bugetare în sumă de 75.200 
mii lei și credite de angajament în sumă de 
75.200 mii lei, pentru asistența oficială 
pentru dezvoltare, respectiv 
implementarea Planului anual de 
cooperare internaţională pentru dezvoltare 
şi asistenţă umanitară pentru anul 2019. 
 
Autorii amendamentului:  
 
Varujan Vosganian, Deputat ALDE 
 
Zamfir Daniel Senator ALDE, 
circumscripția electorală nr. 08, județul 
Brașov ) 

0,33% din VNB pentru ODA 
conform angajamentelor de țară 
asumate la nivel internațional 
(Agenda 2030 a ONU) nu se poate 
realiza decât prin creșteri graduale 
pentru perioada 2019 - 2030, fără a 
presiona bugetele anuale. 

Planul anual de cooperare 
internațională pentru dezvoltare și 
asistență umanitară 2019, având un 
total de 75.200 mii lei, a fost avizat 
în cadrul ședinței extraordinare a 
Comitetului consultativ în domeniul 
cooperării internaţionale pentru 
dezvoltare şi asistenţă umanitară 
din data de 01.02.2019 în 
conformitate cu prevederile alin. (2) 
art. 9  din Legea nr. 213/2016 
privind cooperarea internaţională 
pentru dezvoltare şi asistenţă 
umanitară. 
În cadrul proiectului de buget de 
stat pentru anul 2019 aprobat la 
nivelul Guvernului, a fost aprobată 
doar suma de 10.730 mii lei pentru 
ODA, o creștere de 5,5% față de 
anul 2018 – primul an de 
funcționare a RoAid, an cu o 
execuție bugetară de 98,2% 
dovedind astfel, capacitatea de a 
implementa proiecte. Activitățile 
Agenției RoAid constituie în acest 
moment un vector important în 
promovarea candidaturii României 
la Consiliul de Securitate al ONU și 
în procesul de aderare al țării 
noastre la OECD. Si, nu în ultimul 
rând, dispune de un potențial 



considerabil de diplomație 
economică pentru promovarea 
intereselor economice românești 
prin intermediul asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (practică folosită 
de mai mulți ani de mari donatori 
cu tradiție). 
 
Sursa de finanțare: Fondului de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului/ bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice  

2.  Anexa nr. 3/14/02, Capitolul 
5101„Autorități publice și acțiuni externe", 
Grupa 10, Titlul I „Cheltuieli de personal”,  
Grupa 20, Titlul II „Bunuri și servicii” 

Se suplimentează creditele bugetare în 
anul 2019 cu suma de 4.750 mii lei din 
care: 750 mii lei la Grupa 10, Titlul I 
„Cheltuieli de personal” și 4.000 mii lei la 
Grupa 20, Titlul II „Bunuri și servicii”.  
În mod corespunzător se modifică 
celelalte anexe la 
bugetul Ministerului Afacerilor Externe, 
după caz. 
 
Autor:  
Deputat Eugen TOMAC Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
operaționalizării institutelor a căror 
organizare și funcționare este în 
întârziere, precum Institutul 
Cultural Român Kiev, inclusiv 
filiala de la Cernăuți și Institutul 
Cultural Român Belgrad. 
Conform Legii nr. 356/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului Cultural 
Român, cheltuielile administrative 
aferente înființării institutelor 
culturale româneşti din străinătate 
sunt finanţate de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2019 cu 
suma de 4.750 mii lei de la Anexa 
nr.3/16/02, Capitolul 5101 
„Autorități publice și acțiuni 
externe”, Grupa 20, Titlul II 
„Bunuri și servicii”, Articolul 01 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 



„Bunuri și servicii”, Alineatul 30 
„Alte bunuri si servicii pentru 
întreținere si funcționare”. 

3.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14  
Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol 02/ art. 
01/ alin./ 01 
Salarii de bază 
 
 

Se  propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 20.000 mii lei pentru 
suplimentarea personalului consular. 
 
Autor: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul PMP  

Reducerea taxelor consulare de la 1 
februarie 2017, cu aproximativ 
66,67% faţă de anul precedent, a 
afectat activitatea misiunilor 
diplomatice în Diaspora, mai ales 
organizarea consulatelor itinerante, 
deoarece personalul aferent era 
plătit din taxele de urgenţă în cauză.
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe, 
prin redistribuirea fondurilor din 
alte capitole bugetare. 
 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 

4.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 /14 /01 
capitolul 5101/ titlul 70 
Cheltuieli de capital 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii 
lei pentru extinderea rețelei consulare prin 
înfiinţarea unui birou consular în zona 
Ungheni. 
 
Autor: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul PMP  

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou birou consular 
în zona Ungheni se  justifică ţinând 
cont de numărul mare de persoane 
repuse în drepturile de cetățeni 
români din zonă, ce ar putea avea 
astfel posibilitatea depunerii 
jurământului de credință la 
Ungheni. 
Jurământul de credință poate fi 
depus doar la Bălți, Chișinău și 
Cahul, ceea ce provoacă mari 
incomodități și cozi interminabile. 
Biroul consular de la Ungheni a 
fost creat în scopul de a servi cât 
mai bine locuitorii din regiune, 
însă, pentru a-și atinge obiectivul 
stabilit, este necesară extinderea 
ariei serviciilor consulare pentru a 
putea răspunde cererilor din zona 
Ungheni. 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 



 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare. 

5.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14  
Capitolul 5101/ titlul 70 
Cheltuieli de capital 

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii 
lei în vederea continuării procesului de 
deschidere a Institutului Cultural Român 
Kiev, cu filială la Cernăuți, a Institutului 
Cultural Român Moscova, a Institutului 
Cultural Belgrad și a Institutului Cultural 
Atena, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor  Hotărârii de Guvern nr. 
492/2004. 
 
Autor: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul PMP  

ICR Kiev deţine baza legală internă 
de înfiinţare, încă din anul 2007, 
partea română înştiinţând partea 
ucraineană despre deschiderea ICR 
Kiev, cu filială la Cernăuți. ICR 
Moscova urma să fie deschis foarte 
curând, potrivit asigurărilor MAE. 
De asemenea, cadrul legal privind 
ICR Belgrad și ICR Atena 
(Hotărârea de Guvern nr. 492/2004) 
trebuie aplicat. 
Se solicită majorarea sumei în 
vederea continuării procesului de 
deschidere a celor patru ICR-uri – 
proces stopat odată cu schimbările 
produse în organigrama MAE. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare. 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 

6.  Articolul 27^1/anexa 3/14/02 capitolul 
5401/ titlul 55/ articolul 02/ alineatul 03 

Se introduce un articol nou: 
Art. 27^1 
(1) În bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, la capitolul 54.01 “Alte servicii 
publice generale”, titlul 55 “Alte 
transferuri”, alineatul “Asistență pentru 
dezvoltare alocată în străinătate”, este 
cuprinsă suma de 26.619 mii lei pentru 
finanțarea de către Republica Moldova a 
lucrărilor la instituții de cultură și 

Din 2007 de când a devenit 
membru al Uniunii Europene, 
prinicipalul stat către care România 
a direcționat bugetul asistenţei 
pentru dezvoltare a fost Republica 
Moldova. Fondurile au fost alocate 
în special pentru ameliorarea 
calităţii serviciilor medicale la 
naştere, susţinerea păturilor sociale 
vulnerabile, educaţia preşcolară şi 

Există proiecte în 
derulare, majoritatea 
în Republica 
Moldova 



patrimoniu, în baza asistenței pentru 
dezvoltare. 
 (2) În bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, la capitolul 54.01 “Alte servicii 
publice generale”, titlul 55 “Alte 
transferuri”, alineatul “Asistență pentru 
dezvoltare alocată în străinătate”, este 
cuprinsă suma de 1.401 mii lei ca 
suplimentare pentru finanțarea de către 
Ucraina a lucrărilor la instituții de cultură 
și patrimoniu, în baza asistenței pentru 
dezvoltare. 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor - Viorel– deputat neafiliat 
Banias Mircea Marius– deputat 
neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Bogaciu Alexandra – Corina – deputat 
neafiliat 
Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat 
neafiliat 
Constantin Daniel – deputat neafiliat 
Dobre Mircea – Titus – deputat 
neafiliat 
Durbacă Eugen – deputat neafiliat 
Huncă Mihaela – deputat neafiliatâ 
Meiroșu Marilena – Emila– deputat 
neafiliat 
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat 
neafiliat 
Podașcă Gabriela – Maria – deputat 
neafiliată 
Spînu Ion – deputat neafiliat 
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 
Mocialcă Ion – deputat neafiliat 
Petric Octavian – deputat neafiliat 
Pop Georgian – deputat neafiliat 

prezervarea patrimoniului cultural. 
În continuare eforturilor depuse 
până în prezent propunem alocarea 
de fonduri pentru următoarele 
obiective: 
1. Lucrări de finisaje interioare și 
exterioare ale Teatrului muzical-
dramatic „Bogdan Petriceicu-
Hașdeu” din Cahul. Anterior a fost 
alocată suma de 800 000 de euro 
din grantul oferit de Guvernul 
României 2012-2015, pentru 
construcția unui nou sediu al 
teatrului, iar acum, urmează a fi 
efectuate lucrările de dotare cu 
mobilier, echipament de iluminare, 
etc. 
2. Lucrări pentru proiectarea și 
demararea procesului de renovare 
al Teatrului Național „Mihai 
Eminescu” din Chișinău. Teatrul 
Naţional din Chişinău este prima 
instituție teatrală de expresie 
română din Basarabia, a fost 
inaugurat oficial la 6 
octombrie1921, fiind creat printr-o 
Hotărâre de guvern semnată de 
ministrul Cultelor şi Artelor, 
Octavian Goga. Printre directorii 
teatrului din perioada interbelică a 
fost și marele poet, George 
Topîrceanu. 
3. Continuarea lucrărilor de 
renovare ale interiorului Sălii cu 
Orgă, care este Centrul Naţional al 
Muzicii de Cameră din Chişinău. 
Primul grant de 1 milion de euro 
oferit de către Guvernul României 



Tudose Mihai – deputat neafiliat 
Vlăducă Oana – Silvia – deputat 
neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 
Țuțuianu Adrian – senator neafiliat 
 

2012-2015 a fost utilizat pentru 
renovarea exteriorului clădirii. 
Edificiul necesită continuarea 
lucrărilor de renovare pe interior. 
4. Lucrări pentru proiectarea și 
demararea procesului de renovare 
al Academiei de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice din Chișinău. La 27 
martie 1918 sală festivă a 
edificiului a găzduit adunarea în 
care s-a votat Actul Unirii. 
Actualmente, una dintre cele mai 
frumoase clădiri istorice din 
capitală, se află într-o stare 
deplorabilă. 
5. Lucrări pentru proiectarea și 
demararea procesului de renovare 
al Casei Aron Pumnul – Cernăuți. 
În 2018, s-au împlinit 200 de ani de 
la nașterea lui Aron Pumnul, marele 
îndrumator și gazda lui Mihai 
Eminescu în timpul studiilor 
gimnaziale ale poetului la Cernăuți. 
Casa memorială Aron Pumnul 
aparține patrimoniului cultural 
românesc. Până în prezent nu a 
beneficiat de nici un ajutor din 
partea statului roman. 
Sursa de finanțare:  
Sumele suplimentare vor fi alocate 
din bugetul Autorității Electorale 
Permanente din subvenția alocată 
finanțării partidelor politice, în 
cuantum de 409.000 mii lei bugetul 
propus pentru 2019. 

7. Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei pentru 
înființarea unui birou consular în Palma de 

Este necesară deschiderea unui birou 
consular în Palma de Mallorca, 
având în vedere numărul important 

Pentru toate zonele 
unde nu există 
ambasadă, cetăţenii 



Mallorca, Spania. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

de români rezidenţi în Insulele 
Baleare, necesitatea de protecţie şi 
asistenţă consulară a acestora, 
distanţa considerabilă faţă de cea 
mai apropiată misiune diplomatică și 
costurile ridicate necesare deplasării 
către cea mai apropiată misiune 
diplomatică. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 4.500   mii lei a sumelor 
prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 8000/ Grupa 55/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

români se pot 
adresa oricărui 
consulat ori oficiu 
consular existent al 
ţărilor membre UE 

8. Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei pentru 
înființarea unui birou consular în Aarhus, 
Danemarca. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea unui birou 
consular în Aarhus, având în vedere 
numărul important de români 
rezidenţi în regiune, necesitatea de 
protecţie şi asistenţă consulară a 
acestora, distanţa considerabilă faţă 
de cea mai apropiată misiune 
diplomatică și costurile ridicate 
necesare deplasării către cea mai 
apropiată misiune diplomatică. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 4.500   mii lei a sumelor 
prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ 
Grupa 50/ TITLUL V FONDURI 
DE REZERVA 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 

9. Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei pentru 
înființarea unui birou consular în Tenerife, 
Spania. 
 

Este necesară deschiderea unui birou 
consular în Tenerife, având în 
vedere numărul important de români 
rezidenţi în regiune, necesitatea de 
protecţie şi asistenţă consulară a 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 



Senator Viorel Badea, PNL acestora, distanţa considerabilă faţă 
de cea mai apropiată misiune 
diplomatică și costurile ridicate 
necesare deplasării către cea mai 
apropiată misiune diplomatică. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 4.500   mii lei a sumelor 
prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ 
Grupa 50/ TITLUL V FONDURI 
DE REZERVA 

10. Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei pentru 
achiziționarea unui nou sediu în care să 
funcționeze Consulatul General al 
României la Cernăuți. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Actualul spațiu în care își desfășoară 
activitatea Consulatul General al 
României la Cernăuți este 
insuficient, neconform pentru o 
imagine reprezentativă a României. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 4.500   mii lei a sumelor 
prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5000/Grupa 55/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

Sunt prevăzuţi bani 
pentru căutarea 

altei clădiri 

11. Institutul Cultural Român 
Anexa nr.3/44 

Alocarea sumei de 180 mii lei pentru 
programul ”Acțiuni de promovare a 
culturii: acțiuni de promovare a culturii, 
științei și civilizației românești; activitate 
editorial”, în vederea susținerii publicării 
revistei ”Limba Română” de la Chișinău, 
Republica Moldova. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Revista ”Limba Română” de la 
Chișinău funcționează neîntrerupt 
din anul 1991 și reprezintă unul 
dintre principalele instrumente de 
păstrare a identității culturale a 
românilor basarabeni din Republica 
Moldova.  
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 180 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ 
SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI/ Capitolul 5000/ 
Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 



SERVICII 
12. Institutul Cultural Român 

Anexa nr.3/44 
Suplimentarea bugetului Instututului 
Cultural Român cu 3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în Dublin, 
Irlanda. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Misiunea ICR constă în promovarea 
culturii şi civilizaţiei naţionale în 
ţară şi, mai ales, în străinătate. 
Scopul major al ICR este sporirea 
vizibilităţii, cunoaşterii şi 
prestigiului valorilor româneşti în 
lume. Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un actor 
international de prestigiu și să 
valorifice și să promoveze valorile 
creației culturale românești, este 
necesară deschiderea mai multor 
filiale, inclusiv în Dublin, Irlanda. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 3.500 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ 
SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI/ Capitolul 5000/ 
Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 

13. Institutul Cultural Român 
Anexa nr.3/44 

Suplimentarea bugetului Instututului 
Cultural Român cu 3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în 
Copenhaga, Danemarca. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Misiunea ICR constă în promovarea 
culturii şi civilizaţiei naţionale în 
ţară şi, mai ales, în străinătate. 
Scopul major al ICR este sporirea 
vizibilităţii, cunoaşterii şi 
prestigiului valorilor româneşti în 
lume. Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un actor 
international de prestigiu și să 
valorifice și să promoveze valorile 
creației culturale românești, este 
necesară deschiderea mai multor 
filiale, inclusiv în Copenhaga, 
Danemarca. 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 



Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 3.500 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ 
SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI/ Capitolul 5000/ 
Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 

14. Institutul Cultural Român 
Anexa nr.3/44 

Suplimentarea bugetului Instututului 
Cultural Român cu 3.500 mii lei pentru 
deschiderea unei filiale ICR în Oslo, 
Norvegia. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Misiunea ICR constă în promovarea 
culturii şi civilizaţiei naţionale în 
ţară şi, mai ales, în străinătate. 
Scopul major al ICR este sporirea 
vizibilităţii, cunoaşterii şi 
prestigiului valorilor româneşti în 
lume. Pentru ca Institutul să-si poată 
îndeplini rolul, să devină un actor 
international de prestigiu și să 
valorifice și să promoveze valorile 
creației culturale românești, este 
necesară deschiderea mai multor 
filiale, inclusiv în Oslo, Norvegia. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 3.500 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ 
SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI/ Capitolul 5000/ 
Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 

15. MAE - Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019 Anexa MAE, se creditează capitol 
bugetar 51.01 ”Autoritati publice și acțiuni 
externe”, COD 655 - Program Asigurarea 
reprezentării diplomatice și realizarea 
obiectivelor de politică externă a României 
în concordanță cu interesele României 
conforme cu statutul de stat membru U.E. 

Alocarea a 50 mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, ambasadei și 
consulatelor României din UK, ITALIA, 
SPANIA, GERMANIA 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 
Uniunea Salvați România 

Sumele sunt necesare pentru plata 
contravalorii activității de asistență 
juridică prestate de avocații 
recomandați de către consulatele și 
ambasada României (Art.61 
Plx.739/2018 Proiect de lege privind 
activitatea consulară) pentru cazuri 
sociale în care cetățenii români sunt 
victime ale abuzurilor (ale unor 
sisteme juridice) cum ar fi spre 
exemplu în anumite cazuri de 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 



adopție dar și în situația abuzurilor 
din partea unor angajatori. 
Numărul de cazuri în care cetățeni 
români sunt abuzați de către 
angajatorii lor, prin munca la negru 
sau prin nerespectarea clauzelor din 
contractul de muncă se menține într-
o constantă ascendentă. Serviciile 
oferite de consulate în acest moment 
se limitează la punerea în legatură 
cu juriști/avocații acreditați agreați. 
În multe situații, persoanele afectate 
nu dispun de venituri suficiente 
pentru a plăti aceste consultații și 
prin urmare este nevoie a se acoperi 
cel puțin primele luări de contact și 
informări cu avocații. Personalul 
consular se presupune ca are 
discernământul necesar pentru a 
putea decide asupra cazurilor în care 
se impun astfel de intervenții iar 
plățile se vor face în temeiul 
contractelor încheiate între 
beneficiarul serviciului și prestator 
și în prezența dovezii scrise a 
serviciului efectiv prestat și direct 
prestatorului. 
SURSA DE FINANȚARE: 

1. 50 mii lei - debitarea 
bugetului MRP Centenarul 
2018 - păstrarea și 
promovarea ideii de 
apartenență la identitatea 
românească, promovarea 
imaginii României și 
educația tinerei generații în 
spiritul respectului față de 
valorile românești - Legea 



Bugetului de Stat pe anul 
2019 Anexa 10 
(MINISTERUL PENTRU 
ROMÂNII DE 
PRETUTINDENI - 
SINTEZA fondurilor alocate 
pe surse și pe titluri de 
cheltuieli pe anii 2017-2022) 
se debitează Cap. 51.01 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE. 

50 mii lei - Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol Autoritati 
publice si actiuni externe - gROwth 
- Contul individual de economii 
Junior Centenar 

16. MAE - Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019 Anexa MAE, se creditează capitol 
bugetar 51.01 ”Autoritati publice și acțiuni 
externe”, COD 655-Program Asigurarea 
reprezentării diplomatice și realizarea 
obiectivelor de politică externă a României 
în concordanță cu interesele României 
conforme cu statutul de stat membru U.E. 
 

Alocarea a 250 mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, pentru 
asigurarea plății personalului din cadrul 
ambasadelor și consulatelor României 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 
Uniunea Salvați România 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de personal 
din ambasadele și consulatele 
României, pentru continuarea 
activității consulatelor itinerante, ca 
urmare a eliminării taxelor 
consulare. 
SURSA DE FINANTARE:  

1. 100 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 
53.01 - Cecetare 
fundamentala si cercetare 
dezvoltare - Program 2. 
Dezvoltarea sistemului 
economic, social si juridic al 
Romaniei, consolidarea 
pozitiei si rolului Romaniei 
în Uniunea Europeana, 
precum si dezvoltarea 
societatii informationale -
societatea cunoasterii 

150 mii lei - Secretariatul General al 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 



Guvernului - Capitol Autoritati 
publice si actiuni externe - gROwth 
- Contul individual de economii 
Junior Centenar 

17. MAE - Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019 Anexa MAE, se creditează capitol 
bugetar 51.01 ”Autorități publice și acțiuni 
externe”, COD 655 - Program Asigurarea 
reprezentării diplomatice și realizarea 
obiectivelor de politică externă a României 
în concordanță cu interesele României 
conforme cu statutul de stat membru U.E. 

Alocarea sumei de 250 mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, pentru 
înființarea unui Centru de asistență pentru 
pesoanele vulnerabile la trafic și 
exploatare prin muncă          (pilot pentru 
Italia, Regatul Unit al Marii Britanii). 
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 
Uniunea Salvați România 

Potrivit unui raport din 2016 al 
Consiliului Europei, în perioada 
2011-2015, numărul total al 
victimelor traficului de persoane 
provenite din România a fost de 
4.622. Majoritatea au fost femei 
(66%), iar copiii au reprezentat 
34,5% din numărul total al 
victimelor. Principala formă de 
exploatare a fost cea sexuală (pentru 
54% dintre victime), urmată de 
exploatarea prin muncă (34%) și 
cerșetoria forțată (6%). Principalele 
țări de destinație ale acestora au fost 
Italia, Spania, Germania, Franța, 
Grecia, Polonia și Marea Britanie. 
În acest context, obligația României 
de a lua măsuri urgente și mai 
hotărâte ca până acum în materie de 
prevenire, combatere și sancționare 
a traficului de persoane se impune 
cu necesitate. Dat fiind că este un 
fenomen de o gravitate și amploare 
îngrijorătoare, cu consecințe greu de 
remediat în plan individual și social, 
este imperios necesar a se lua măsuri 
cat mai concrete cu respectarea 
legislației europene și a cadrul legal-
instituțional național ce permit și 
încurajează acest lucru. 
SURSA DE FINANȚARE:  
250 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 53.01 - 
Cecetare fundamentala si cercetare 

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 



dezvoltare - Program 2. Dezvoltarea 
sistemului economic, social si 
juridic al Romaniei, consolidarea 
pozitiei si rolului Romaniei în 
Uniunea Europeana, precum si 
dezvoltarea societatii informationale 
-societatea cunoasterii 

18. Ministerul Afacerilor Externe, 
 
Anexa 3/14/02//5001/20/01/30/Titlul II

Alocarea a 30 000 mii lei pentru 
extinderea, imbunatatirea, refacerea 
spatiilor pentru un numar semnificativ de 
misiuni diplomatice. 
 
Autor: Sen. Radu Mihail, USR  
 

Suma este necesară pentru 
finanțarea unei campanii de ridicare 
a niveluli de calitate al serviciilor 
consulare prin adaptarea/extinderea 
corespunzatoare a spatiilor de lucru, 
atat pentru salariatii MAE cat si 
pentru public precum si prin 
renovarea spatiilor cu impact unde 
este necesar. Aproximativ10 
consulate de extins si una sau doua 
misiuni sa suporte lucrari intense, de  
exemplu pentru prezervarea 
patrimoniului (Paris) 
 
Sursa de finantare:
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de 
Dezvoltare Locală.

Supus votului 
amendamentul a 

fost respins 
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