Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiilor pentru politică externă
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
din ziua de 2 noiembrie 2004
Marţi, 2 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor a
dezbătut, în şedinţă comună cu Comisia omologă a Senatului şi cu Comisia Parlamentului
României pentru integrare europeană, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005.
Au participat, ca invitaţi, domnii Ioan Diaconu, secretar general, Laurenţiu Babei,
director general şi Daniel Goşea, director general – din partea Ministerului Afacerilor
Externe, domnii Andrei Popescu, secretar de stat şi Gheorghe Pleşa, secretar general – din
partea Ministerului Integrării Europene, şi domnul Dragoş Andrei, secretar de stat – din
partea Ministerului Finanţelor Publice.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Ghiorghi Prisăcaru.
Domnul Ghiorghi Prisăcaru dă cuvântul reprezentanţilor MAE pentru ca aceştia să
prezinte membrilor Comisiilor propunerile de amendamente.
Domnul Ion Diaconu:
- Solicită sprijinul membrilor Comisiilor în admiterea a două amendamente:
- Suplimentarea cheltuielilor cu personalul, de la 1.332.832.685 mii lei, la
1.408.943.685 mii lei, pentru corelarea cu noua lege privind salarizarea şi
alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a
Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate;
- Modificarea la anexa Cod 14.51.01.005 Obiectiv C – Dotări Independente,
cu Obiectiv nou – clădirea misiunii României la Geneva, prin suplimentarea
sumei existente până la valoarea de 104.160.000 mii lei, necesitată de
lucrările de extindere a spaţiului existent al misiunii.
Domnii Ghiorghi Prisăcaru, Mircea Ionescu-Quintus şi Dan Brudaşcu au susţinut
necesitatea adoptării acestor amendamente şi au cerut colegilor prezenţi să voteze în
favoarea acestora.
Cu unanimitate de voturi, amendamentele propuse de reprezentanţii MAE au pruimit
avizul favorabil al Comisiilor, acestea urmând a fi prezentate Comisiilor de buget, finanţe şi
bănci ale celor două Camere, sesizate pe fond.
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Domnul Dan Brudaşcu (PRM):
- Propune un alt amendament, privind suplimentarea bugetului MAE cu 4.000.000.000
de lei, sumele fiind destinate realizării de materiale de promovare a imaginii
României;
- Consideră că e în interesul eforturilor făcute de Guvern pentru o mai bună prezentare
a realizărilor de politică externă;
- Dă exemplul Ungariei, care nu e de loc zgârcită cu astfel de tehnici de promovare.
Domnul Ion Diaconu (MAE):
- Din nefericire, restricţiile care au marcat aproape în fiecare an bugetul MAE au dus la
redimensionarea acestui capitol, fiind doar o problemă de resurse, nu de concepţie.
Doamna Mitzura Domnica Arghezi (PRM):
- Susţine propunerea domnului Brudaşcu.
Domnul Dragoş Andrei (MFP):
- Aminteşte că Institutul Cultural Român primeşte din alocaţiile bugetare cu 28%
mai mult în acest an decât în anul anterior, mai mult cu aproximativ 40 miliarde de
lei.
Domnul Dan Brudaşcu (PRM):
- Institutul Cultural Român are cu totul alte obiective, culturale, nu are nici un fel de
atribuţie legată de diplomaţie. Altul este specificul acestuia.
Domnul Peter Ekstein (UDMR):
- Sunt întru totul de acord cu alocarea de fonduri cu acestă destinaţie, dar dacă
acestea nu susţin acţiuni care să urmeze o strategie clară, ele nu devin eficiente.
- Problema nu este încă suficient gândită pentru a se susţine o modificare
bugetară.
Domnul Radu Podgoreanu:
- Putem cere MAE să elaboreze un proiect în acest sens şi să avem finanţarea pe
baza unei eventuale rectificări ulterioare.
Supus la vot, amendamentul propus de domnul Dan Brudaşcu a întrunit acordul
membrilor celor două Comisii prezenţi la dezbatere ca acesta să fie remis şi supus votului
Comisiilor de buget ale Parlamentului, fondurile urmând a se aloca de la Capitolul 72, pe o
nouă Anexă separată.
În finalul dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au votat în unanimitate proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2005 destinat MAE şi MIE, cu amendamentele propuse, discutate
şi admise.
Au fost prezenţi 22 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Bogdan Nicolae
Niculescu-Duvăz (ministru, PSD) Miron Tudor Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase
(prim-ministru, PSD) şi Adrian Severin (deplasare, PSD).

Preşedinte,

Secretar,

Radu Podgoreanu

Dan Brudaşcu
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