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PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din data de 21 decembrie 2021 

 

 În ziua de 21 decembrie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 -dezbaterea si avizarea asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, 

PL-x 611/2021 (Aviz comun pentru Comisiile de Buget) 

  -Ministerul Afacerilor Externe (anexa 3/14) 

  -Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii (anexa 3/42) 

 La data menționată, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării din Camera Deputaților, Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din 

Senat și ai  Comisiilor reunite pentru politică externă ale Camerei Deputaților și 

Senatului s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru avizarea Proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2022, la sala ”Dimitrie Cantemir”, începând cu ora 17,00. 

 Lucrările  au  fost  conduse  de către doamna deputat Rozália-Ibolya Biró, 

preşedintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților.  

 Prezentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2022  a fost 

făcută de către doamna  Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat în cadrul MAE, care 

a precizat următoarele: ”Conform Programului de Guvernare 2021-2024, politica 

externă a României va continua să fie una predictibilă, coerentă, de consens național, 
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axată pe îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate în plan extern, pe 

promovarea și apărarea obiectivelor și intereselor naționale, va deservi în mod direct 

și eficient interesele cetățenilor români și va contribui la bunăstarea și securitatea 

acestora. Concret, în mediul extern, România își va atinge obiectivele pe baza celor trei 

piloni esențiali ai politicii sale externe: creșterea rolului și influenței țării noastre în UE 

și, respectiv, Alianța Nord-Atlantică (NATO) și dezvoltarea și aprofundarea 

Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, concomitent cu susținerea și 

promovarea valorilor democratice, a drepturilor și libertăților fundamentale, a 

stabilității și securității atât în regiune, cât și la nivel global, cu promovarea și 

respectarea strictă a dreptului internațional și a ordinii internaționale bazate pe reguli, 

susținerea fermă a multilateralismului eficient și corelarea politicii externe în materie 

de obiective și priorități cu politica de securitate și apărare, care vor rămâne elemente 

esențiale. 

 Iar principalele  direcții de acțiune pe care este construit sunt următoarele: 

- asigurarea resurselor necesare în vederea implementării Agendei de politică 

externă a României, inclusiv funcționarea, în condiții optime, a Aparatului 

Central al Ministerului Afacerilor Externe, al misiunilor diplomatice și oficiilor 

consulare ale României; 

- asigurarea resurselor financiare necesare pentru achitarea contribu țiilor la 

Organizațiile Internaționale, la care România este parte; 

- continuarea Programelor de investiții, având ca principal obiectiv eficientizarea 

activității diplomatice și asigurarea unor servicii de calitate și moderne pentru 

cetățenii români aflați în afara granițelor țării. 

 În Legea bugetului de stat pe anul 2022, Ministerului Afacerilor Externe i-au 

fost alocate fonduri în valoare totală de 1.238.000.000 lei, cu 9,91% mai mult decât 

bugetul din anul anterior. 

 Pentru cheltuielile vizând asigurarea resurselor necesare în vederea 

implementării Agendei de politică externă, au fost alocate fonduri în cuantum de 

385.443.000 lei și aceste resurse financiare vor fi utilizate pentru: 

- implementarea Agendei de politică externă a României; 
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- implementarea de către Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare 

(RoAid) a Planului anual de cooperare interna țională pentru dezvoltare și asistență 

umanitară, pe care Ministerul Afacerilor Externe îl elaborează împreună cu RoAid și 

în cadrul căruia există Fondul de democratizare și dezvoltare sustenabilă cu Republica 

Moldova, care se dorește a fi mai eficient și mai bine dotat financiar, din perspectiva 

operațiunilor de dezvoltare și asistență umanitară; 

- asigurarea cheltuielilor specifice de funcționare: plata chiriilor, salariilor, sediilor etc.; 

- asigurarea cheltuielilor specifice pentru măsurile de prevenire, la misiuni, pentru 

combaterea răspândirii pandemiei de COVID; 

- asigurarea cheltuielilor de func ționare a institu țiilor publice din subordinea 

Ministerului Afacerilor Externe, cum sunt: Institutul Diplomatic Român, RoAid, 

Centrul European de Reziliență etc.; 

- asigurarea fondurilor necesare pentru participarea României la Expoziția Mondială 

de la Dubai, “Expo 2020 Dubai”, care își va închide porțile la 31 martie 2022. 

 În ceea ce privește contribuțiile la Organiza țiile Internaționale pentru anul 2022, 

au fost alocate 132.000.000 lei, cu 8,84% mai mult decât în anul 2021. Totodată, 

doamna secretar de stat, a menționat demersurile în sprijinul cetățenilor români din 

afara granițelor țării, mai ales în ceea ce privește Planul consular, declarând că 

ministerul continuă demersurile de diversificare a capacității de gestionare a 

problemelor cu comunitățile românești, astfel încât să se continue procesul de reformă 

inițiat și să se extindă rețeaua de oficii consulare în baza Calendarului multianual 

aprobat de prim-ministrul României. 

 Ministerul Afacerilor Externe va continua, în mod accelerat, procesul de 

digitalizare și debirocratizare a activității consulare, care a început în decursul acestui 

an și va acorda, în continuare, o atenție specială situației cetățenilor români minori 

aflați în străinătate, precum și organizării, în mod sistematic, de consulate itinerante. 

Referitor la cheltuielile de investiții, doamna Gîtman a sus ținut că în buget sunt alocate 

credite bugetare în cuantum de 110.000.000 lei, care vor fi utilizate pentru amenajarea 

consulatelor generale de la Londra, Paris, Roma, Madrid, Chișinău și Belfast, precum 

și pentru finalizarea reamenajării, conform standardelor Schengen, a secțiilor consulare 
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de la Ciudad de Mexico, Bogota, Cape Town, Havana, cât și pentru reamenajarea 

consulatului general de la Marseille. 

 Doamna președinte a precizat că au fost depuse 5 amendamente din partea 

Partidului USR și 5 amendamente din partea Partidului AUR pe anexa 3/14-Ministerul 

Afacerilor Externe a Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, PL-x 611/2021, 

amendamente care au fost respinse. 

 Doamna doamna deputat Rozália-Ibolya Biró a supus la vot un aviz favorabil 

pentru bugetul Ministerului Afacerilor Externe cu amendamente respinse. În urma 

examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 28 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, să 

avizeze favorabil bugetul Ministerului Afacerilor Externe (Anexa 3/14), cu 

amendamentele respinse. 

 În continuarea lucrărilor, a fost prezentat bugetul pentru anul 2022 al Consiliului 

Național Pentru Combaterea Discriminarii (anexa 3/42), de către domnul secretar 

general al CNCD,    Adrian Bunoaica.  Doamna președinte a precizat că a fost depus 

un amendament din partea Partidului AUR, care a fost respins. 

 Doamna doamna deputat Rozália-Ibolya Biró a supus la vot un aviz favorabil 

pentru bugetul Consiliului Național Pentru Combaterea Discriminării cu un 

amendament respins. În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 21 voturi 

pentru și 9 voturi împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Consiliului Național Pentru 

Combaterea Discriminării cu un amendament respins. 

 La şedinţa Comisiei din data de 21 decembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, 

fizic și online, un număr de 7 deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian 

Valentin-Ilie (PNL),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR 

PLUS), Intotero Natalia-Elena (PSD), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-

Geanina-Daniela (USR PLUS). Au absentat domnii deputați: Gheorghe Andrei Daniel 

(PNL)- concediu de odihnă, Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel 

(USR PLUS), Volosatîi Boris (AUR).              

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 


