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PROCES-VERBAL 

al  lucrărilor Comisiei din data de 15 septembrie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în data de 15 septembrie 2020 

 

 

Marți, 15 septembrie  2020 

 

La lucrările Comisiei au participat 9 deputaţi din totalul de 18 membri: 

    Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, Ioan 

Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – 

secretar, Nicolae Georgescu (PSD), Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Costel Lupașcu (PSD) şi Mihăiță Vîrză 

(PSD). 

Au absentat: 

  Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu (PSD) – secretar,  Ştefan-Alexandru Băișanu (PSD), Cristian 

Buican (PNL), Doru Petrișor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD), Marilen Gabriel 

Pirtea (PNL) şi Alin Vasile Văcaru (PRO România) şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

 

Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe doamnele Daniela 

Grigore Gîtman – secretar de stat și Oana Gherghe - Director - Direcția Monitorizare și Suport Consular, și 

domnul Valentin Muntean - Director general - Departamentul Consular. 
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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în data de           

15 septembrie 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

 După aprobarea în unanimitate a ordinii de zi,  punctul doi al ordinii de zi devenind punctul 1, 

ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu dezbaterea asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 privind activitatea consulară (PLx 

455/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.62/2019, în sensul 

înfiinţării sistemului informatic de feedback privind interacţiunea cetăţenilor cu serviciile consulare, 

sugestiile acestora urmând a fi luate în considerare la evaluarea și optimizarea activităţii consulare.  

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a oferit cuvântul domnului senator 

Radu-Mihai Mihail, pentru a face o scurtă prezentare inițiativei legislative în calitate de inițiator. 

 Drept urmare, domnul senator, a specificat că respectiva inițiativă legislativă reprezintă continuarea 

dezbaterilor pe care domnia sa le-a avut în diverse formule în ultimii ani, scopul acesteia fiind să clarifice 

modul în care serviciul consular este apreciat de către cetățeni și să ajute la îmbunătățirea sa prin includerea 

observațiilor cetățenilor în procesul de evaluare al serviciului și al personalului în cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe (MAE). 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că subiectul a fost dezbătut în cadrul Comisiei de la Senat, 

interacționând, de asemenea, cu reprezentanții Guvernului, efectuând și modificările solicitate de Guvern pe 

marginea acestei teme, proiectul fiind, de altfel, adoptat în Senat. 

 În susținerea inițiativei legislative, domnul senator Radu-Mihai Mihail a menționat că avizarea 

proiectului de lege este importantă, deoarece aduce mult mai multă încredere cetățenilor din diasporă, având 

posibilitatea de a contribui la îmbunătățirea serviciului, iar toate doleanțele, nemulțumirile, sugestiile pe care 

cetățenii le au, vor fi luate în calcul de către MAE. 

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a oferit cuvântul doamnei Daniela 

Grigore Gîtman, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a exprima punctul de 

vedere al ministerului. 

 Doamna secretar de stat a subliniat faptul că, și pentru MAE, feedback-ul cetățenilor cu privire la 

serviciile consulare și misiunile diplomatice este foarte important, dorind să măsoare cumva gradul de 

satisfacție al cetățenilor români vizavi de activitatea consulară, aceasta din urmă incluzând nu doar serviciile 

consulare, ci și asistența și protecția consulară, dezideratul MAE fiind ca acest set de criterii atât calitative, 

cât și cantitative, să facă parte din sistemul anual de evaluare al activității oficiilor consulare. 

 Domnia sa a mai specificat că există în curs de semnare un proiect de ordin de ministru în care a fost 

introdus acest sistem de feedback, însă în cadrul discuțiilor avute cu domnul senator Radu-Mihai Mihail, 

MAE înțelegând să sprijine această inițiativă parlamentară, deși practic este atribuția ministrului de Externe 

ca prin ordin de ministru activitatea consulară să aibă nu numai criteriile și coordonatele necesare, dar și 

reglarea activității în funcție de criteriile pe care MAE le stabilește împreună cu departamentul consular. 
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 În același timp, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat că inițiativa 

legislativă vine în întâmpinarea MAE-ului de a răspunde mai bine cetățenilor români și de a-și perfecta 

încontinuu activitatea. 

 De asemenea, domnia sa a menționat că MAE își dorește ca sistemul e-consulat să fie cât mai 

eficient și să corespundă cât mai bine necesităților românilor din străinătate, fiind vorba de un set de criterii 

care va ține cont și de: numărul serviciilor consulare prestate și abilitatea cu care s-a răspuns, numărul de 

interpelări sau de e-mailuri răspunse, activitatea de comunicare consulară.  

Doamna secretar de stat a mai indicat faptul că MAE mai are în vedere și alte măsuri care să ducă, în 

special, către eficientizarea platformei informatice cu care MAE lucrează și cu care interacționează 

comunitatea de români din afara granițelor. 

 Totodată, doamna Daniela Grigore Gîtman a evidențiat că MAE dorește generalizarea trimiterii 

pașapoartelor prin poștă, fiind în dialog cu notarii publici pentru a vedea cum pot modifica legea, inițiind 

amendamente în vederea realizării actelor notariale prin amendamente.  

Referitor la prezența fizică a petenților la consulat, MAE are în vedere și acest lucru. 

 Luând în considerare și cele notate anterior, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, a mai 

precizat că MAE este de acord cu inițiativa legislativă în cauză, înțelegând că acest feedback este important 

inclusiv pentru MAE, fiind sub formă de formular introdus în „SIMISC” (Sistemul Informatic de 

Management Integrat al Serviciilor pentru Cetățeni). Domnia sa a subliniat, de asemenea, că în funcție de 

feedback-uri, MAE va evalua activitatea fiecărui consulat în parte, dorindu-și, totodată, completarea și 

semnarea acestuia de cât mai mulți cetățeni români care au apelat la serviciile consulare din afara granițelor. 

 În concluzie, doamna secretar de stat a mai specificat că, de principiu, MAE este de acord cu această 

inițiativă legislativă care va fi reglată prin ordin de ministru al Afacerilor Externe, MAE urmând a lua toate 

măsurile pentru integrarea acestui feedback în „SIMISC”. 

 Cu referire la ordinul de ministru al Afacerilor Externe, domnul președinte Constantin Codreanu 

voia să cunoască dacă se estimează un anumit segment de timp. Mai exact – când ar putea fi emis respectivul 

ordin de către domnul ministru al Afacerilor Externe. 

 Doamna Daniela Grigore Gîtman a răspuns că acest proiect de ordin este în curs de avizare, fiind un 

proces deja inițiat, având însă niște runde de dialog cu mai mulți parteneri instituționali (inclusiv membri ai 

Parlamentului României care au venit cu diferite inițiative), MAE dorind să aprecieze în ce măsură aceste 

inițiative pot fi integrate într-o manieră în care să fie utile cetățenilor români. 

 Doamna secretar de stat a mai precizat, de asemenea, că reprezentanții MAE poartă dialoguri cu 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), precum și cu alte ministere, considerând că nu ar dura mai mult de 

câteva luni până la finalizarea acestuia.  

 În ceea ce privește feedback-ul semnat, domnul președinte Constantin Codreanu a afirmat că, din 

câte cunoaște, se obișnuiește să se ofere acea posibilitate de păstrare a anonimatului pentru cei care 

semnalează diverse nereguli, fie că este vorba de o entitate privată sau de una care ține de domeniul public. 

Domnia sa a mai menționat că e o sabie cu două tăișuri, fiindcă ar putea exista și cetățeni rău 

intenționați care să încerce să saboteze într-un fel sau altul faptul că nu i-a plăcut interacțiunea cu un consul 
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sau cu un funcționar al ambasadei, iar pe de altă parte, ar putea fi și cetățeni care să stea deoparte de aceste 

interacțiuni și de dorința de a vorbi într-un fel sau altul, pozitiv ori negativ, despre activitatea unei ambasade 

sau a unui consulat, tocmai pentru a nu se expune și a nu mai avea această reținere că ulterior îi va fi afectată 

cumva relația lui cu ambasada sau consulatul. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă în proiectul de lege 

este prevăzută în mod clar forma acestui feedback, precum și dacă s-a discutat în legătură cu ordinul 

ministrului.   

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, a indicat că, deocamdată, nu a reglat aspectul în 

cauză, purtând discuție și la Senat când a prezentat acest lucru, MAE dorind să elimine arbitrariul din 

evaluările respective, existând parti-pris-uri. Pentru MAE, însă, cel mai important este ca în momentul în 

care cineva are un feedback deosebit de negativ să poate discuta. 

Domnia sa a mai precizat că pentru MAE ideal ar fi să aibă un partener de dialog, așa cum pentru 

toate petițiile, interpelările primite de minister există asumată o opinie, bună sau rea, dar în momentul în care 

MAE își face o evaluare, dacă își dorește să fie obiectiv, vrea, evident, opinia ambelor părți. 

După cum a declarat doamna secretar de stat, din experiență, sunt foarte multe sesizări pe care le 

primesc la ambasadă sau oficiile consulare care nu neapărat corespund realității, iar în urma verificărilor se 

dovedește a fi o altă dezvoltare decât cea prezentată de petent.   

De asemenea, domnia sa a afirmat că, în mod evident, MAE își dorește ca cei cu care discută și care 

evaluează sau care aduc în atenția ministerului o situație deosebit de gravă sau de încălcare a obligațiilor de 

serviciu ale consulului sau funcționarului consular să poată fi un partener de dialog al MAE, ministerul 

având întotdeauna un dialog cu oficiile consulare pentru a regla un punct de vedere sau a înțelege o situație 

din teren în momentul în care solicită oficiului consular să prezinte ce s-a întâmplat. 

 Totodată, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, a mai menționat că și-ar mai dori de 

asemenea să aibă și un dialog pentru a vedea de la ce a pornit o potențială situație de neplăcere sau de 

dezamăgire, MAE realizând criteriile de evaluare a activității serviciilor consulare.  

  Revenind la cele precizate de doamna secretar de stat cu privire la serviciile consulare, domnul 

deputat Matei-Adrian Dobrovie a dorit să cunoască cum se făcea anterior colectarea acestui feedback și cum 

ajungea feedback-ul cetățenilor. 

 În acest context, doamna Daniela Grigore Gîtman, a răspuns că MAE are o adresă de e-mail la care 

absolut toată lumea poate să expună problema pe care o întâmpină sau speța de interacțiune cu vreun ofițer 

consular sau cu un funcționar consular. 

 În același timp, domnia sa a mai declarat că toate cazurile respective constituie obiect de analiză 

pentru conducerea departamentului consular, MAE cerând un punct de vedere oficiului consular respectiv 

absolut pentru orice petiție, e-mail, nemulțumire sau scrisoare. Ulterior, se răspunde petentului după o 

dreaptă analiză a unei spețe semnalate, care a fost, din punct de vedere al petentului, negativă. 

 Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a dorit să mai cunoască și dacă acum totul va fi digitalizat 

în acel sistem de care MAE a vorbit. 
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 Doamna secretar de stat  Daniela Grigore Gîtman, a precizat că este vorba de un formular electronic 

care se introduce în acest SIMISC tocmai pentru a stabili gradul de satisfacție al cetățeanului în cauză, de a 

evalua modul în care serviciile consulare au fost prestate ca fiind eficiente, prompte și pe coordonate de 

profesionalism. 

 Domnia sa a mai specificat că i se pare firesc ca fiecare cetățean care apelează la structura 

consulatelor românești să aibă posibilitatea să-și exprime satisfacția sau insatisfacția.  

 Domnul senator Radu-Mihai Mihail a subliniat faptul că domnul președinte Constantin Codreanu a 

ridicat câteva probleme importante – de exemplu, necesitatea de a lucra pe cazuri concrete, acela de 

identificare a cetățeanului, menționată de altfel de reprezentantul MAE, precum și existența unor situații 

delicate când petenții vor solicita să le fie respectat dreptul de a nu fi vizibil. 

 Domnul senator a mai afirmat, de asemenea, că este foarte important să se urmărească cu foarte mare 

atenție în Parlament, în Comisiile de diasporă modul în care MAE va evalua,va elabora metodologia, precum 

și ca parlamentarii să se asigure că există o cale prin care, în anumite circumstanțe, cetățenii să poată alege să 

facă demersul astfel încât să fie anonimizați raportat, spre exemplu, la consulatul respectiv. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a declarat că exact la acest lucru se gândea 

și domnia sa – că ar trebui ca parlamentarii să reflecte la o modalitate prin care MAE să cunoască identitatea 

cetățeanului, dar aceasta să nu fie dezvăluită consulului, ambasadorului sau funcționarului de la ghișeu. 

 În completarea celor menționate de către domnul președinte, domnul senator Radu-Mihai Mihail a 

susținut că, în opinia domniei sale, cetățenii care au experiență în domeniu vor putea face și o propunere care 

să includă și aceste aspecte, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman luând deja pulsul, crezând, de 

asemenea, că este și de datoria parlamentarilor de a menține legătura cu MAE pentru a urmări implementarea 

astfel încât să corespundă așteptărilor parlamentarilor și ale tuturor cetățenilor. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a afirmat că este de acord deoarece,completând cu ceea a 

ce a  menționat anterior doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, din experiența domniei sale,  i-au 

fost semnalate cazuri care, în urma verificărilor, inclusiv la fața locului, la un consulat sau la o ambasadă, de 

fapt, realitatea nu corespundea și pornea dintr-o frustrare/o supărare personală a cetățeanului.  

 Doamna secretar de stat a evidențiat, ca și concluzie, faptul că MAE susține acest proiect de lege, 

considerând, totodată, că va ajuta ca, inclusiv, prin dialogul cu parlamentarii ca interfețe, inclusiv cu cetățenii 

care scriu petiții sau care aduc în atenție anumite aspecte ce pot fi ameliorate prin activitatea consulară, prin 

acest dialog, să poată face mai bine, iar orice activitate poate fi perfectibilă. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că punctul domniei sale de vedere este unul 

favorabil, gândindu-se că ar fi fost optim să fie în același timp și o inițiativă a colegului de la PNL, privind 

introducerea funcției de adjunct al avocatului poporului,  care să se ocupe strict de probleme de diasporă. 

Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu dezbaterea 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri 

bugetare (Plx 491/2020) - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 
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Deputaților și Comisia pentru comunitățile de români din afara țării din Senat sesizate în avizare, în 

procedură de urgență. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pentru anul 2020.  

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a oferit cuvântul doamnei secretar 

de stat Daniela Grigore Gîtman pentru a aduce la cunoștință ce a presupus rectificarea bugetară și cum 

afectează aceasta sferele de activitate care îi interesează ca deputați de diaspora și ca deputați din Comisie de 

diasporă. 

  Doamna secretar de stat a declarat că în urma analizei execuției bugetare din iunie a.c., MAE a 

solicitat o mărire a bugetului MAE, în această tranșă primind numai o parte din suma solicitată, suma fiind 

distribuită pe trei capitole importante. 

 După cum a mai specificat domnia sa, cel mai spectaculos și mai benefic pentru MAE fiind 

rectificarea pozitivă acordată Agenției pentru Cooperare și Dezvoltarea RoAid, care are acum un buget 

consistent pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor UE, ca România să fie puțin mai activă în ceea ce 

privește ajutorarea țărilor vulnerabile în fața pandemiei de COVID-19. 

 Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a menționat, de asemenea, că prin acest buget 

rectificat  MAE a reușit cu suma primită să vină în sprijinul societății civile și jurnalismului independent din 

Belarus. 

 Totodată, domnia sa a mai afirmat că prin această rectificare bugetară, MAE a răspuns diferitelor 

apeluri (94 de apeluri naționale) primite din partea statelor lumii, în acest context dând ca exemplu 

Republica Haiti, care se confruntă cu holera, situația din Republica Libaneză, precum și alte apeluri 

referitoare la situații de urgență – aceste apeluri fiind foarte bine cântărite de către MAE cu RoAid. 

 Prin această rectificare bugetară pozitivă, doamna secretar de stat a precizat că poate răspunde astfel 

inclusiv unor datorii sau, mai bine zis, unor angajamente asumate în anii trecuți în ceea ce privește Siria, 

situația din Sahel, precum și multor altor proiecte pe care MAE le-a lansat și care nu au putut fi onorate din 

cauza lipsei financiare. 

 Domnia sa a mai subliniat că MAE, prin acest buget rectificat, poate să-și achite marea parte din 

angajamentele asumate și să răspundă mai bine proiectelor RoAid în privința ajutorări statelor vulnerabile în 

context COVID, acesta fiind, după cum a precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, primul 

capitol bugetar. 

 Privind cel de-al doilea capitol bugetar, domnia sa a menționat că acesta se referă la fondul care 

reprezintă contribuția MAE la persoanele cu handicap, prin acest capitol ajutând cetățenii respectivi. 

 Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a specificat că cel de-al treilea capitol bugetar este 

legat de cheltuielile de capital suplimentar, fonduri solicitate pentru continuarea proiectelor de investiții la 

ambasade și consulate, fiind vorba de finalizarea investițiilor pentru reamenajarea Ambasadei de la Paris, 

pentru reamenajarea sediului Reprezentanței Permanente a României la UE și mai ales pentru informatizarea 

MAE, a ambasadelor și oficiilor diplomatice și consulare în context de pandemie. 

 Referitor la acest capitol, domnia sa a precizat că este dedicat modernizării, informatizării, lărgirii 

plajei de măsuri care se iau pentru a veni în sprijinul celor care preferă telemunca. 
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 Concluzionând,  doamna secretar de stat a mai declarat că bugetul MAE s-a mărit pentru aceste trei 

capitole, unul dintre acestea fiind capitolul bugetar, concentrat pe bunuri și servicii (nefiind încă onorat, 

având însă promisiunea de la Ministerul Finanțelor Publice că la următoarea și ultima rectificare bugetară va 

fi onorat în ultimele luni, astfel încât să nu existe datorii pe aceste contracte), mai exact, plata angajamentelor 

legate de contractele de închiriere la sediile ambasadelor și oficiilor consulare și tot ce înseamnă partea 

tehnică. 

 Revenind la Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare RoAid, domnul președinte 

Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă există, în acest moment, proiecte în desfășurare în Republica 

Moldova, Ucraina, Serbia, țări unde avem comunități istorice, precum și dacă această rectificare bugetară 

contribuie cumva la mărirea numărului de proiecte sau ajută la desfășurarea proiectelor deja în 

implementare. 

 Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a confirmat existența unor proiecte în desfășurare, 

afirmând, în același timp, că după cum se cunoaște, o mare parte din asistența pentru dezvoltarea României 

se duce exact către est, spre Republica Moldova și Ucraina. 

 În acest context, domnia sa a mai precizat că și-ar fi dorit o diversificare a prezenței României în 

statele lumii, deoarece este foarte important și după cum se știe, România este o voce puternică la UE în 

susținerea proiectelor sponsorizate sau derulate în colaborare cu alte țări privitor la statele din Parteneriatul 

Estic. 

 Totodată,  doamna secretar de stat a precizat că, în cazul României, de fiecare dată când s-a pus 

problema împărțirii fondurilor în context COVID, aceasta a fost alături de grupurile statelor Like-Minded, 

care doreau ca atât estul, cât și partea Balcanilor de vest să fie mai bine reflectate, mai bine ajutate în 

contribuții financiare voluntare din partea statelor UE, pentru a face față provocărilor generate de pandemie. 

 Doamna Daniela Grigore Gîtman a mai precizat  România s-a plasat de fiecare dată, alături de 

Polonia și alte țări din Europa Centrală în sprijinul statelor Parteneriatului Estic. 

 Având în vedere cele menționate, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, a semnalat faptul 

că este nevoie de o politică de asistență pentru dezvoltare care să fie mai diversificată, România trebuind să 

fie prezentă nu numai în regiunile din imediata vecinătate, ci trebuind să reușească să folosească acest 

instrument foarte util de politică externă care se reflectă ulterior nu numai în relațiile politice, dar și în 

avansarea cooperării economice cu aceste state, MAE dorind diversificarea prezenței prin asistență de 

dezvoltare și umanitară în alte regiuni precum cele din Africa, Orientul Mijlociu, Asia. 

 În privința fondurilor primite suplimentar, domnia sa a specificat că fondurile primite ajută MAE să 

diversifice nu numai ariile geografice, ci și tematica, expertiza și domeniile în care România poate deveni un 

jucător alături de alte state în asistența pentru dezvoltare. 

 Referitor la întrebarea domnului președinte Constantin Codreanu cu privire la proiectele în 

desfășurare în Republica Moldova, Ucraina, Serbia, țări unde există comunități istorice, doamna secretar de 

stat Daniela Grigore Gîtman a afirmat că acestea sunt highlights („exemplele cele mai vizibile”) ale acestei 

politici de asistență pentru dezvoltare. 
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 În atenția membrilor Comisiei a fost adusă, de asemenea, existența Programului Strategic 

Multinațional care se află în curs de finalizare, program realizat, practic, pe 4 ani cu MAE și RoAid, 

împreună cu celelalte ministere care fac parte din Consiliul Consultativ, cu o proiecție a tematicilor și a 

ariilor geografice pe care MAE și le dorește pentru a le accesa în viitorul apropiat, fiind vorba de o extindere, 

fără, însă, să însemne o diminuare a asistenței pe statele de est. 

 În ceea ce privește Republica Moldova, doamna secretar de stat a precizat că poate pune ulterior la 

dispoziție toate proiectele pe care MAE le are, fiind vorba de grădinițe, spitale, iar acum dacă toate lucrurile 

merg bine, RoAid este în proces de audit pentru a obține statutul de „pillar assets”, ceea ce înseamnă că 

România poate deveni o țară care să acceseze fonduri ale UE pentru derularea de proiecte de asistență pentru 

dezvoltare în statele terțe. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă prin RoAid vorbim de bani de la 

Bruxelles, bani care prin RoAid să fie redirecționați. 

 Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a confirmat, declarând că este un proces laborios pe 

care MAE îl parcurge, dar că în momentul în care România va primi statutul de “pillar  assets”, atunci se vor 

putea accesa fonduri europene, putând fi derulate proiecte ale UE. 

 Domnia sa a mai menționat, cu referire la eticheta României, că este evident că aceasta, este 

deocamdată, legată de expertiza pe care o are România în est și, în special, în Republica Moldova. 

 Cu privire la semnificația  “pillar assets”, doamna secretar de stat a specificat că aceasta înseamnă 

pilon certificat de UE, că România poate semna proiecte fie singură, cu bani ai UE, fie cu alte state ale UE, 

în tandem, prin care să se deruleze proiecte de mare sau de mică anvergură în țările de interes pentru care 

aplică. 

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că și-ar fi dorit să fi fost 

prezent și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, ca să se poată vorbi și de altceva decât de 

dimensiunea MAE, de dimensiunea consulară, de această dimensiune RoAid. 

 Totodată, domnia sa a mai afirmat că, astfel, cu siguranță ar fi putut să vorbească despre Republica 

Moldova, despre banii alocați de departamentul creat, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, 

la fel de important fiind și cel pentru Românii de Pretutindeni (Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni), dar în absența unui partener de dialog discuția nu se poate fi continuată. 

 Domnul președinte a menționat, de asemenea, că se va continua lupta pentru suplimentarea 

fondurilor alocate, reușind acest lucru cu succes prin crearea Departamentului pentru Relația cu Republica 

Moldova, dar că următorul pas care trebuie efectuat este de suplimentare a fondurilor pentru a continua 

partea din proiectele pe care le-a dezvoltat, bucurându-se, în același timp, de cele comunicate de doamna 

secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, și anume de informații legate de RoAid. 

 După cum a mai precizat domnia sa, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman cunoaște 

activitatea mai ales în Republica Moldova, iar una dintre întrebările cele mai adresate era posibilitatea ca 

printr-o instituție gestionată din România de la București să se poate aduce bani din partea UE. 
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 Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu ultimul punct 

al ordinii de zi – scrisoarea adresată MAE-ului de reprezentanții societăților național-culturale românești din 

Sudul Basarabiei, regiunea Odesa, Ucraina. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a specificat că vorbește despre o scrisoare 

semnată de câteva asociații din Ucraina, unele dintre ele participând și la ședințele Comisiei, având și 

reprezentanții entităților respective, inclusiv în Parlamentul României la un eveniment care a precedat acea 

„Declarație comună” privind legea antidemocratică adoptată de Rada Supremă pe data de 5 decembrie 2017. 

 Totodată, domnul președinte a scos în evidență faptul că textul scrisorii este, de fapt, o solicitare de 

sprijin din partea MAE, demers pe care îl susține, demers realizat, de altfel, și de domnia sa ca parlamentar 

român, solicitându-se în contextul vizitei care a avut loc săptămâna trecută și la care nu a participat din 

motive obiective, să fie deschis un consulat al României în orașul Ismail din sudul Basarabiei. 

 După cum a mai menționat domnul președinte Constantin Codreanu, textul scrisorii este o cerință 

legitimă în care sunt prezentate argumente invocate de autorii comunicatului scrisorii pentru deschiderea 

acestei reprezentanțe diplomatice, susținând necesitatea unui astfel de consulat, a unei astfel de reprezentanțe 

diplomatice la Ismail, în acest context dorind să afle de la doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman  

dacă în acest moment MAE are o poziție clară, asumată, luând în considerare problema cu privire la 

angajarea personalului în ambasade și consulate,  problemă care persistă din anul 2016.  

 Mai concret, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă în acest moment 

MAE poate răspunde afirmativ unei astfel de solicitări. 

 Doamna secretar de stat a precizat că solicitarea este în analiză în ceea ce privește atât oportunitatea 

politică, dar și resursele financiare și umane de care dispun la ora actuală. 

 Domnia sa a mai afirmat că, după cum se cunoaște, există o multitudine de solicitări din partea 

diverselor comunități de români  din afara granițelor care sigur că își văd țara în care activează, își văd țara 

de reședință ca fiind cea mai importantă, solicitând sprijinul pentru deschiderea unui consulat. 

 De asemenea, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a declarat că există cereri multiple 

din statele UE, din statele vecine, nefiind ușor să faci o prioritizare a lor, mai ales atunci când este vorba de 

resursa umană, MAE având probleme în ceea ce privește combinarea consulatelor noi deschise cu diplomați, 

pentru că întotdeauna consulatele care s-au deschis până acum s-au deschis tot din schema actuală de 

personal al MAE. 

 În contextul respectiv, domnia sa  a mai menționat că, teoretic, la orice deschidere de consulate este, 

totuși, nevoie de sprijinul tuturor în a înțelege că schema MAE nu poate rămâne pe loc aceeași cu același 

număr de angajați și să dorim să deschidem și institute culturale românești și filialele acestora, și noi 

consulate și noi să rămânem tot cu 1.200 de oameni. 

 Revenind la întrebarea domnului președinte Constantin Codreanu cu privire la deschiderea unui 

consulat la Ismail, doamna secretar de stat a precizat că, deocamdată, MAE nu are un răspuns, această cerere 

fiind înregistrată și urmând a fi analizată din perspectiva celor două aspecte menționate anterior, urgența, 

prioritatea, resursele, oportunitatea politică, urmând a reveni cu un răspuns în momentul în care aceste 

evenimente vor face obiectul analizei finale. 
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 Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să amintească, de asemenea, că solicitarea 

reprezentanților societăților național-culturale românești din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa, Ucraina vine 

în oglindă cu decizia autorităților ucrainene de a deschide un consulat al Ucrainei în Sighetul Marmației. 

 Totodată, domnia sa a mai declarat că așteaptă un răspuns, așa cum și asociațiile respective așteaptă 

răspunsul, sperând să le ofere unul pozitiv acestora într-un răstimp cât mai scurt, cunoscând totodată cât de 

mari sunt problemele pe partea financiară de resurse umane. 

 Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu supunerea la 

vot a celor două inițiative legislative dezbătute în cadrul Comisiei. 

Astfel, Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 privind activitatea 

consulară ( PLx455/2020) a primit aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

 În ceea ce privește Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi 

stabilirea unor măsuri bugetare (PLx 491/2020), și acesta a primit  aviz favorabil cu majoritate de voturi (9 

voturi pentru în cadrul Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 

Deputaților, respectiv 3 voturi pentru și 5 abțineri în cadrul Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara ţării din Senat). 

      Epuizându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, lucrările Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de 15 septembrie a.c., au fost declarate închise. 
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