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În data de 11 februarie a.c., Comisiile pentru politică externă reunite au 

dezbătut şi avizat favorabil bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2019, cu 

12 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

În prezentarea făcută de domnul Ministru Teodor Meleşcanu s-a afirmat că 

bugetul propus pentru Ministerul Afacerilor Externe pentru anul 2019 este de 

1.104.282.000 de lei, în creştere cu 27,3% faţă de anul trecut. Această creştere se 

datorează câtorva elemente concrete: majorarea salariilor începând cu 1 ianuarie, 

prin efectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, alocări 

pentru cheltuielile specifice aferente activităţilor României de exercitare a 

Preşedintiei Consiliului UE, alocări de fonduri pentru cele două tururi de alegeri în 

anul 2019, alegerile europarlamentare şi alegerile prezidenţiale, alocări de fonduri 

pentru modernizarea şi reabilitarea imobilelor din străinătate care sunt în 

proprietatea statului român, în special cele care reprezintă monumente istorice sau 

monumente de patrimoniu UNESCO, precum şi pentru înnoirea parcului auto de la 

misiunile diplomatice ale României, pentru a diminua cheltuielile de exploatare şi de 

întreţinere. 

Domnul Ministru Meleşcanu a subliniat că 70% din bugetul cheltuit de MAE 

este în valută, precizând că depindem foarte mult de modul în care va evolua cursul 

de schimb. 

“Din punct de vedere al proporţiei noastre în buget, noi reprezentam 0,1% 

din PIB. Ca să vă faceţi o idee, Ministerul Apararii, care se ocupă şi el de asigurarea 

securităţii României, ca şi noi, are 2% (din PIB)”, a afirmat domnul ministru. 
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Domnul Meleşcanu a mai adăugat că s-au alocat fonduri pentru priorităţile 

activităţii consulare, pentru operaţionalizarea consulatelor din Haifa, Stuttgart şi 

Salzburg. De asemenea, renovarea sediului Ambasadei României la Paris este o 

prioritate, evidenţiind că “Parisul este prioritatea zero”, iar acest proces va fi dificil, 

deoarece clădirea face parte din patrimoniul UNESCO. 

Totodată, domnul ministru Meleşcanu a solicitat sprijinul la următoarea 

rectificare bugetară pentru cotizaţiile la organizaţiile internaţionale din care face 

parte România, precizând că în bugetul pe anul în curs sunt alocate 42 de milioane 

lei, iar suma totală se ridică la 118 milioane lei.  

La proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, la Anexa 3/14 – Ministerul 

Afacerilor Externe, au fost depuse amendamente care, supuse votului, au fost 

respinse. 

Au mai participat la şedinţa comună, din partea Ministerului Afacerilor 

Externe, domnul Bogdan Moisii, Secretar General adjunct şi domnul Pietro Pavoni, 

Ministru Consilier. 

La şedinţa Comisiei din data de 11 februarie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 13 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra 

Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL),  

Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Dumitrache 

Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Intotero 

Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu 

Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR-concediu 

medical), Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Bogaciu Alexandra Corina 

(Neafiliat), Cosma Andreea (PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Tomac 

Eugen (PMP). 

 

 

    Vicepreşedinte,            Secretar, 
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