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AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2017
Anexa 3/14 - Ministerul Afacerilor Externe

Nr.
crt.

1.

2.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 3/14/02 Ministerul
Afacerilor Externe/Capitol
5101/Grupa 20/Art. 30
Alte cheltuieli

Ministerul
Externe
Anexa 3/14

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/ Sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pentru
comisii)

Se propune suplimentarea sumelor
prevăzute la 3/14/02 Ministerul
Afacerilor
Externe/Capitol
5101/Grupa 20/Art. 30 Alte
cheltuieli cu suma de 1.000 mii de
lei pentru cheltuielile de repatriere
a cetăţenilor români decedaţi pe
teritoriul altor state.

În condiţiile în care peste 3 milioane de români trăiesc Există deja un sistem de
în afara frontierelor României, este imperios necesară
ajutorare a cazurilor
asigurarea finanţărilor pentru plata cheltuielilor de
speciale și s-ar crea
repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul
discriminări față de
statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate românii din țară sau cei
suporta costurile de repatriere şi nu există posibilitatea care iși plătesc asigurări
înhumării sau incinerării în statul în care a survenit
decesul.

Autorul amendamentului:
Florin ROMAN – Deputat PNL
Mihai Alexandru VOICU –
Deputat PNL
Viorel Riceard BADEA –
Senator PNL

Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 1.000 mii
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE / Capitolul 5000/Grupa 30/TITLUL III
DOBANZI

Afacerilor Suplimentarea
bugetului
Ministerul Afacerilor Externe cu
4.500 mii lei pentru înfiin
țarea
unui birou consular în Palma de
Mallorca, Spania.

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

Există deja consulate
itinerante care acoperă
aceasă regiune

Senator Viorel Badea, PNL

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

3.

Ministerul
Externe
Anexa 3/14

Afacerilor Suplimentarea
bugetului
Ministerul Afacerilor Externe cu
4.500 mii lei pentru înfiin
țarea
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.

Există deja consulate
itinerante care acoperă
aceasă regiune

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
4.

Ministerul
Externe
Anexa 3/14

Afacerilor Suplimentarea
bugetului
Ministerul Afacerilor Externe cu
4.500 mii lei pentru înfiin
țarea
unui birou consular în Tenerife,
Spania.
Senator Viorel Badea, PNL

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 acestora, distanţa considerabilă
faţă de cea mai apropiată misiune diplomaticăși
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/

Există deja consulate
itinerante care acoperă
aceasă regiune

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE /Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa
50/ TITLUL V FONDURI DE REZERVA
5.

Ministerul
Externe
Anexa 3/14

Afacerilor 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

6.

7.

Anexa nr. 3/14/02
Ministerul Afacerilor
Externe
cod obiectiv 6701.59.07
„Sprijinirea activitatii
românilor de pretutindeni
și a organizațiilor
reprezentative ale
acestora”

Introducerea în Anexa nr.3/14/02
a obiectivului „ Repatrierea
cetățenilor români fără venituri
decedați în afara granitelor
țării” cu suma de 50 mii lei în
anul 2017.

Anexa nr. 3/14/02
Ministerul Afacerilor

Introducerea în Anexa nr.3/14/02
a obiectivului ”Înființarea în

Autor:
Deputat Doru Coliu Grupul PMP

Actualul spa
țiu în care își desfășoară activitatea
Consulatul General al României la Cernău
ți este
insuficient, neconform pentru o imagine reprezentativă
a României.

Sursa de finanțare este
dedicată altor cheltuieli

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 4.500 mii
lei a sumelor prevăzute
la Anexa nr. 3/65/
MINISTERUL FINANTELORPUBLICE - ACTIUNI
GENERALE /Capitolul 5000/Grupa 30/TITLUL III
DOBANZI
Motivatie: Se propune admiterea amendamentului,
Există deja un sistem de
întrucât în prezent românii din diaspora întâmpină
ajutorare a cazurilor
dificultati în repatrierea rudelor decedate în afara
speciale și s-ar crea
granițelor țării, din cauza lipsei de fonduri. Situația
discriminări față de
aceasta se aplică cetățenilor români, ai căror
românii din țară sau cei
moștenitori dovedesc cu acte că decedatul nu a avut
care iși plătesc asigurări
venituri anterioare decesului care să îi fi permis
încheierea unei asigurări de viață.
Sursa de finanțare:
Suma se asigură prin
diminuarea creditelor bugetare aferente la cod obiectiv
5001.25.” Cheltuieli judiciare și extrajudiciare
derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispozitiilor legale”.
Motivatie: Se propune admiterea amendamentului,
întrucât în prezent, românii din doaspora sau românii

Există deja acest sistem,
funcțional de un an

Externe cond obiectiv
6701.59.07 „Sprijinirea
activitatii romanilor de
pretutindeni si a
organizatiilor
reprezentative ale
acestora”

cadrul misiunilor diplomatice a
serviciului de call center cu
program non-stop, pentru
cetățenii români aflați în afara
granițelor țării” cu suma de 50
mii lei, în anul 2017.
Autor:
Deputat Doru Coliu Grupul PMP

8.

Anexa nr. 3/14
Ministerul Afacerilor
Externe

Se propune la Anexa nr.3/14/02,
capitolul 5101„Autorități publice
și acțiuni externe" suplimentarea
cu
suma de 750 mii lei în anul 2017
din care: 350 mii lei la titlul
10„Cheltuieli de personal” și 400
mii lei la titlul 20 „Bunuri și
servicii”.
În mod corespunzător se modifică
celelalte anexe la
bugetul pe anul 2017 al
Ministerului Afacerilor Externe,
după caz.
Autor:
Deputat Eugen TOMAC Grupul
parlamentar PMP

9.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14

Se propune suplimentarea
bugetului cu suma de 200 mii lei

aflați în călătorie pe teritoriul altor state, întâmpină
mari dificultăți în a intra în contact cu personalul
ambasadelor și consulatelor României, în vederea
rezolvării diferitelor probleme pe care aceștia le
întâmpină.
Sursa de finanțare:
Suma se asigură prin diminuarea creditelor bugetare
aferente la cod obiectiv 5001.20.06.01 ”Deplasări
interne, detașări, transferări”
Motivaţia amendamentului:
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.
În vederea operaționalizării Institutului Cultural
Român de la Skopje, Republica Macedonia, inclusiv
a unor institute a căror organizare și funcționare este în
întârziere, precum filiala de la Cernăuți a
Institutului Cultural Român de la Kiev, Ucraina,
este necesară suplimentarea creditului bugetar.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
750 mii lei în anul 2017 de la Anexa nr.3/16/02,
capitolul 5101 „Autorități publice și acțiuni externe”,
titlul 20 „Bunuri și servicii”, articolul 01 „Bunuri și
servicii”, alineatul 30 „Alte bunuri si servicii pentru
întreținere si funcționare”.

Înființarea Centrelor
Culturare este un
demers comun cu
Ministerul Culturii și
urmare a unui Acord
dedicat cu țara gazdă

Reducerea taxelor consulare de la 1 februarie 2017, cu
aproximativ 66,67% faţă de anul precedent, va afecta

Consulatul are personal
dimensionat conform

Capitolul 5001/grupa 10/
subcapitol 02/ art. 01/
alin./ 01
Salarii de bază

pentru suplimentarea personalului
consular.
Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu
Grupul parlamentar PMP

activitatea misiunilor diplomatice în Diaspora şi în
Republica Moldova deoarece personalul aferent este
plătit din taxele de urgenţă în cauză.
Cetățenii români din Diaspora şi din Republica
Moldova, nu vor mai alege să se întoarcă în țară pentru
eliberearea actelor juridice ci se vor adresa direct
consulatelor. În urma creşterii fluxului de persoane și a
cererilor pentru serviciile consulare, va fi necesară o
dublare de personal fiind impusă o majorare mai mare
de 2,76%, cat este prevazut la momentul de față pentru
anul 2017.

necesităților, acorperind
și probleme consulare
la Bălți și Cahul

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Afacerilor
Externe, prin redistribuirea fondurilor din alte capitole
bugetare
10.

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

Se propune alocarea sumei de 400
mii lei pentru extinderea rețelei
consulare prin înfiinţarea unui
birou consular în zona Timocului.

Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu,
Grupul parlamentar PMP

11.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3 / 14 /

Se propune alocarea sumei de 400
mii lei pentru extinderea rețelei

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou birou
consular în zona Timocului se justifică ţinând cont de
faptul că România acordă o importanţă deosebită
conservării patrimoniului cultural specific fiecărei
regiuni precum și dialogului între culturi și grupuri
etnice.
Ținând cont de numărul mare de români din zonă,
peste 400.000 de români – o comunitate românească
puternică, activă și matură, ce necesită suport în fața
multiplelor provocări cu care se confruntă.
Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare

Există deja un consulat
general în Valea
Timocului

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou birou
consular în Manchester, Marea Britanie, se solicita în

Inființarea unui
consulat general la

01
Capitolul 5101/ titlul 70
Cheltuieli de capital

consulare prin înfiinţarea unui
birou consular in Manchester,
Marea Britanie.
Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu,
Grupul parlamentar PMP

12.

13.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14
Capitolul 5001/grupa 20/
art. 30/ alin./ 30
Alte cheltuieli cu bunuri
si servicii

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14/
Capitolul 5001/grupa 20/
art. 30/ alin./ 30 Alte
cheltuieli cu bunuri si
servicii

Se propune alocarea sumei de 45
mii lei în vederea dezvoltării
acţiunilor culturale externe, de
interes pentru Romania.
Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu,
Grupul parlamentar PMP

Se propune alocarea sumei de 200
mii lei în vederea continuării
campaniilor strategice.
Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu,
Grupul parlamentar PMP

baza creșterii volumului de servicii consulare
solicitate, de către comunitatea românească pe
parcursul anului precedent, o tendința constantă a
ultimilor ani.
Măsura de suplimentare a birourilor consulare din
Marea Britanie, reprezintă o prioritate strategică a
Ministerului Afacerilor Externe.
Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare

Manchester este în faze
finale și este deplin
bugetat

Se solicită majorarea sumei în vederea asigurării unei
reprezentări și promovări de calitate a obiectivelor
culturale ale României în plan european și global în
special în proiectele cultural externe de interes pentru
România, inclusiv pentru interconectarea cu Republica
Moldova printr-o serie de acţiuni punctuale, priorităţi
strategice ale MAE.

Nu este de competența
MAE

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare
Se solicită majorarea sumei în vederea promovării în
mediul asociativ românesc din străinătate a proiectelor
MAE de îmbunătăţire a serviciilor consulare, inclusiv
prin campaniile tematice Dialog cu Diaspora 2016 şi
Campania împotriva traficului de persoane.
Sursa de finanţare:
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 200 mii lei
a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE

Există deja bugetate
campaniile menționate

14.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14/
Capitolul 5001/ grupa 55/
art. 02 Transferuri
curente in străinatate
(către organizatii
internationale)

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei în vederea continuării
procesului de consolidare durabilă
a relaţiei cu Republica Moldova.

Derularea programelor de asistenţă oferite de România
în beneficiul Republicii Moldova prin priorităţile şi
obiectivele cu impact socio-economic şi în sprijinul
tinerilor cetăţeni moldoveni în domeniul educaţiei.
Priorităţi strategice ale MAE.

Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu,
Grupul parlamentar PMP

Constrângerile bugetare propuse pe linia mentionată,
determină insuficientă acoperire cu resurse financiare
şi materiale şi îngreunează finalizarea proiectelor
aflate în derulare şi a acţiunilor deja începute, precum
şi demararea unora noi.
O scădere cu 39,09% în anul 2017 a liniei bugetare în
cauză, fată de anul precedent, va face imposibilă
sustinerea actiunilor strategice propuse.

Nu este de competența
MAE

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare
15.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14
Capitolul 5001/ grupa 20/
art. 30/ alin. 30
Alte cheltuieli cu bunuri
si servicii

Se propune alocarea sumei de 100 Se solicită majorarea sumei în vederea:
mii lei în vederea elaborarii și
dezvoltarii cadrului strategic și
 dezvoltării capacităților autoritaţilor pentru relații
operațional al domeniului
cu diaspora și actualizarea cadrului normativ,
Diaspora, Migrație și Dezvoltare,
instituțional și de politici în vederea asigurării
prioritate strategica Diaspora
rolului de lider, credibilității, expertizei și
“2025”
coordonării în domeniul susţinerii comunităţilor de
romani din afara graniţelor ţarii;
Autorul amendamentului:
 implicării sistematice și eficiente a reprezentanților
Deputat Constantin Codreanu,
diasporei și partenerilor externi în dezvoltarea
Grupul parlamentar PMP
cadrului instituțional și de politici.

Nu este de competența
MAE

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare
16.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14
Capitolul 5001/ grupa 20/
art. 30/ alin. 30
Alte cheltuieli cu bunuri
si servicii

Se propune alocarea sumei de 100 Se solicită majorarea sumei în vederea:
mii lei în vederea elaborării și
dezvoltării unor metodologii care  informării diasporei pe durata întregului ciclu
să asigure respectarea drepturilor
migrațional (înainte de plecare, în timpul aflării
diasporei și consolidarea
peste hotare și la reîntoarcere);
încrederii, prioritate strategică
 protejarea și susținerea membrilor diasporei în
Diaspora “2025”
cazul situațiilor de criză;
Autorul amendamentului:
 elaborarea și implementarea programelor de
Deputat Constantin Codreanu,
menținere a identității naționale, culturale și
Grupul parlamentar PMP
lingvistice, dedicate diasporei.
Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare

Nu este de competența
MAE

17.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14/
Capitolul 5001/ grupa 55/
art. 02 Transferuri
curente în strainatate
(catre organizatii
internationale)

Se propune alocarea sumei de 100 Se solicită majorarea sumei in vederea:
mii lei în vederea mobilizării,
 consolidării capacităților asociațiilor, comunităților
valorificării și recunoașterii
și rețelelor de excelență din diasporă.
potențialului uman al diasporei,
 organizării evenimentelor de consolidare a
prioritate strategică Diaspora
diasporei (Congresul Diasporei, Zilele Diasporei
“2025”
etc).
 facilitării procedurii de recunoaștere a calificărilor
academice și profesionale, inclusiv la distanță.
Autorul amendamentului:
 recunoasterii meritelor deosebite și de excelență ale
Deputat Constantin Codreanu,
membrilor diasporei.
Grupul parlamentar PMP
O scadere cu 39,09% în anul 2017 a liniei bugetare in
cauză, faţă de anul precedent, va face imposibilă
susţinerea acţiunilor strategice propuse.
Sursa de finanţare:

Nu este de competența
MAE

Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare
18.

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

Se propune alocarea sumei de 500
mii lei în vederea continuării
procesului de deschidere a
Institutului Cultural Român Kiev
şi a Institutului Cultural Român
Moscova
Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu,
Grupul parlamentar PMP

ICR Kiev deţine baza legală internă de înfiinţare, încă
din anul 2007, partea română înştiinţând partea
ucraineană despre deschiderea ICR Kiev.
Se solicită majorarea sumei în vederea continuării
procesului de deschidere a celor două ICR-uri – proces
stopat odată cu schimbările produse in organigrama
MAE.
Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare

Înființarea Centrelor
Culturare este un
demers comun cu
Ministerul Culturii și
urmare a unui Acord
dedicat cu țara gazdă.
La Moscova s-a
supradimensionat secția
culturală a Ambasadei

19.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14/
Capitolul 5001/ grupa 55/
art. 02 Transferuri
curente in străinătate
(către organizatii
internaţionale)

Se propune alocarea sumei de 500
mii lei în vederea susţinerii
Protocolului de colaborare între
Ministerul Educaţiei Naţionale și
Cercetarii Stiinţifice din România
și Ministerul Educaţiei din
Republica Moldova – prioritate
strategică a MAE

Se solicită majorarea sumei în vederea implementării
cu success a Protocolului de colaborare între
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Stiinţifice
din România și Ministerul Educaţiei din Republica
Moldova pentru anii de învăţămant 2016-2019
(documentul este pregătit pentru semnare).
Protocolul de colaborare prevede oferirea anuală a
unor burse de licenţă, masterat și doctorat, schimburi
de tineri în cadrul taberelor școlare, mobilitatea
academică a cadrelor didactice și a studenţilor, stagii
de practică și documentare pentru masteranzi și
doctoranzi, colaborarea în domeniul modernizarii
sistemelor educaţionale naţionale, precum si vizite de
studii pentru dezvoltarea capacităţilor profesionale ale
cadrelor din domeniul învăţămantului;
 continuarea sprijinului pentru perfecţionarea
viitoarelor elite administrative ale Republicii
Moldova, prin derularea regulată de programe de

Nu este de competența
MAE

Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu,
Grupul parlamentar PMP

instruire pentru funcţionarii publici și diplomaţii
din Republica Moldova;
 amplificarea prezenţei României in mediile de
presă și cultură din R. Moldova;
O scădere cu 39,09% în anul 2017 a liniei bugetare
în cauză, faţă de anul precedent, va face imposibilă
susţinerea acţiunilor strategice propuse.
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Afacerilor
Externe, prin redistribuirea fondurilor din alte capitole
bugetare
20.

21.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/ 14/
Capitolul 5001/ grupa 55/
art. 02 Transferuri
curente in străinatate
(către organizatii
internationale)

Se propune alocarea sumei de 200
mii lei în vederea sustinerii
organizatiilor care oferă cursuri de
limba română și a publicatiilor in
limba română din Diaspora.

Anexa 3/14
- Cap. 5001, Grupa 51,
Titlul VI - Transferuri
între unităţi ale
administraţiei publice, art
01, alin. 01 - Transferuri

Alocarea sumei de 50.000 mii lei
pentru Agenția Română pentru
Dezvoltare (RoAid).

Autorul amendamentului:
Deputat Constantin Codreanu
Grupul parlamentar PMP

Dep. Cristian Ghinea, USR

Se solicită majorarea sumei alocate în vederea
susţinerii organizaţiilor care oferă cursuri de limba
română și a publicaţiilor în limba română din Diaspora
în vederea:
 asigurării unui cadru eficient de comunicare între
entiţăti și grupul ţintă;
 extinderea sau crearea canalelor online și offline de
comunicare între furnizori si beneficiari;
 stimularea participării comunităţilor românesti la
actul cultural.
Sursa de finanţare: Sursa de finanţare:
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 200 mii lei
a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE

Nu este de competența
MAE

Fondurile de asistență pentru dezvoltare acordate de
către România Republicii Moldova gestionate de către
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene sunt gestionate
defectuos și impredictibil (este vorba de angajamentele
de plată de 100 milioane de euro pentru Republica

Nu este de competența
MAE

către instituţii publice

Moldova, demarate în anul 2010). Dată fiind crearea
noii Agenții Române pentru Dezvoltare în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe (care gestionează în
mod programatic asistența pentru dezvoltare oferită de
România), soluția sustenabilă și predictibilă este
transferul fondurilor gestionate de MDRAPFE. RoAid
urmează să mențină prioritizarea acestor fonduri
pentru Republic Moldova.
Sursa de finanţare:
Sumele de asistență dedicate Republicii Moldova din
bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene.

22.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa
3/14/5000/20 Bunuri și
servicii

Alocarea a 500 mii lei ambasadei
si consulatelor României din
Italia.
Sen. Radu Mihail, USR

Sumele sunt necesare pentru asigurarea de asistență
juridică de către consulatele și ambasada României din
Italia pentru cazuri sociale în care cetățeni români
semnalează abuzuri din partea angajatorilor.
Numărul de cazuri în care cetățeni români sunt abuzați
de către angajatorii lor, fie prin munca la negru fie prin
nerespectarea clauzelor din contractul de muncă este în
creștere. Serviciile oferite de consulate în acest
moment se limitează la punerea în legatură cu juriști.
În multe situații, persoanele afectate nu dispun de
venituri suficiente pentru a plăti consultațiile de unde
nevoia de a acoperi măcar primele luări de contact și
informări cu avocații. Personalul consular are
discernământul necesar pentru a putea decide asupra
cazurilor care merită ajutor. Suma propusă va putea
acoperi cu titlul de proiect pilot un număr aproximativ
de 500 mii lei pentru consultații, după care MAE va
putea decide modul eficient de continuare a inițiativei.

Sursă inadecvată de
finanțare

Sursa de finanțare:
Diminuarea cu suma de 500 mii lei a Cap. 5001, grupa
72, Titlul XIV din Anexa 3/28, MINISTERUL
COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII
INFORMAȚIONALE
23.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa
3/14/5000/20 Bunuri și
servicii

Alocarea a 500 mii lei ambasadei
și consulatelor României din
Spania.
Sen. Radu Mihail, USR

Sumele sunt necesare pentru asigurarea de asistență
juridică de către consulatele și ambasada României din
Spania pentru cazuri sociale în care cetățeni români
semnalează abuzuri din partea angajatorilor.
Numărul de cazuri în care cetățeni români sunt abuzați
de către angajatorii lor, fie prin muncă la negru fie prin
nerespectarea clauzelor din contractul de muncă este în
creștere. Serviciile oferite de consulate în acest
moment se limitează la punerea în legatură cu juriști.
În multe situații, persoanele afectate nu dispun de
venituri suficiente pentru a plăti consultațiile de unde
nevoia de a acoperi măcar primele luări de contact și
informări cu avocații. Personalul consular are
discernământul necesar pentru a putea decide asupra
cazurilor care merită ajutor. Suma propusă va putea
acoperi cu titlul de proiect pilot un număr aproximativ
de 500 mii lei pentru consultații, după care MAE va
putea decide modul eficient de continuare a inițiativei.
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu suma de 500 mii lei a Cap. 5001, grupa
72, Titlul XIV din Anexa 3/28, MINISTERUL
COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII
INFORMAȚIONALE

Sursă inadecvată de
finanțare

24.

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa
3/14/5000/10 Titlul I
Cheltuieli de personal

Alocarea a 35.000 mii lei pentru
asigurarea plății personalului din
cadrul ambasadelor și consulatelor
României.

Sumele sunt necesare pentru asigurarea cheltuielilor de
personal din ambasadele și consulatele României,
inclusiv pentru consulatele itinerante, ca urmare a
eliminării taxelor consulare.

Sen. Radu Mihail, USR

Sursa de finanțare:
Diminuarea cu suma de 35.000 mii lei a Cap. 5001,
grupa 72, Titlul XIV din Anexa 3/28, MINISTERUL
COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII
INFORMAȚIONALE

Sursă inadecvată de
finanțare

