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In ziua de 3 februarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu 
următoarea ordine de zi: 
 

orele 12.00, Salonul Alb 
 Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 – Anexa 

3/14 Ministerul Afacerilor Externe, şedinţă comună cu Senatul. 
 
In 3 februarie a.c. Comisiile pentru politică externă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

s-au întrunit, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi aviza proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2017, în ce priveşte Anexa 3/14 – Ministerul Afacerilor Externe. 

La începutul şedinţei, fiind votată în unanimitate ordinea de zi şi constatându-se 
îndeplinirea cvorumului, domnul Teodor Meleşcanu, Ministrul Afacerilor Externe, a fost invitat 
să prezinte bugetului MAE. 

Domnul ministru a menţionat că potrivit proiectului de buget pe anul 2017 Ministerului 
Afacerilor Externe i s-a alocat suma de 768,748 mii lei, aproximativ 170 milioane euro, mai 
mare cu 2,58% faţă de execuţia bugetară din 2015.  

A mai menţionat că prin adoptarea Legii privind eliminarea unor taxe, au fost eliminate 
taxele consulare din plată. Din aceste taxe, ministerul acoperea un număr de funcţionari pe 
plan local la consulate sau amabasade. Încasările au fost în valoare de 21 milioane lei pe an 
şi s-a primit în buget suma de 30 milioane lei, sumă considerată acoperitoare pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor consulare. 

De asemenea, a susţinut că în cadrul Ministerului Afacerilor Externe mai funcţionează 
Ministrul delegat pentru afaceri europene care are ca principal obiectiv pregătirea preluării 
Preşedinţiei române a Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019 şi coordonarea 
activităţilor de participare a tuturor instituţiilor din România la activităţile europene. Tot în 
cadrul ministerului funcţionează şi Agentul guvernamental pentru Curtea europeană a 
drepturilor omului, care implică plăţi din partea statului român, care nu sunt puţine, nici mici, 
pe care le transmitem Ministerului Finanţelor.  
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In subordine şi coordonare mai avem Comisia Fulbright, pe baza unui Acord între 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, Institutul Diplomatic Român – 36 
de posturi, care este finanţat din venituri proprii dar şi din alocări de la bugetul de stat, 
Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare – 30 posturi, a fost făcută funcţională 
anul acesta, şi Institutul European din România – 56 posturi, finanţat din venituri proprii şi din 
subvenţii de la bugetul de stat. 

A 3-a categorie este cea de sprijinire a unor asociaţii şi instituţii cu preocupări în 
domeniul relaţiilor internaţionale: Asociaţia de Drept Iinternaţional şi Relaţii Internaţionale, 
Asociaţia internaţională de studii sud-est europene şi Casa Americii Latine. 

Domnul ministru a menţionat că în exterior funcţionează 170 de misiuni diplomatice ale 
României pentru care 70% din bugetul MAE este destinat activităţii acestora, iar finanţarea 
trebuie făcută în valută convertibilă. De asemenea, a adresat rugămintea ca în eventualitatea 
unei deprecieri a monedei naţionale Ministerul să beneficieze de sume suplimentare la 
viitoarele rectificări bugetare. 

Defalcând pe titluri, bugetul MAE se prezintă asfel: 
1. Cheltuielile de personal: 922 persoane în Centrală, 1474 în extern plus 9 demnitari 

şi 24 de funcţionari la cabinetele demnitarilor. Pentru toate aceste posturi au fost acoperite 
cheltuielile de personal. De asemenea, demararea procedurilor necesare pentru 
operaţionalizarea şi  deschiderea de noi misiuni diplomatice la Bari, Stuttgart, Manchester, 
Edinburgh, Miami, Salzburg, Hamburg, Haifa, Melbourne, suma ridicându-se la 4,5 milioane 
euro. 

2. Bunuri şi servicii – 259 milioane lei, aici fiind inclusă şi participarea României la 
Expoziţia de la Astana, deschiderea de noi misiuni diplomatice, contravaloarea permiselor de 
mic trafic la frontiera cu Ucraina (se estimează aproximativ 15 mii persoane pentru anul 
2017), precum şi consolidarea campaniei de informare cu privire la serviciile de asistenţă. 

Totodată, domnul Meleşcanu a informat că are o problemă foarte delicată cea legată 
de continuarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a unor misiuni diplomatice din 
străinătate. În prezent, România deţine 116 clădiri în toată lumea, iar cheltuielile estimate 
pentru anul acesta sunt de 2,4 milioane euro. 

3. Transferuri între unităţi subordonate – 259 milioane lei alocaţii plus credite de 
angajament. 

4. Altfe transferuri - reprezentând cotizaţiile şi contribuţiile la organizaţiile 
internaţionale: Comisia Furbricht - 40 milioane, Asistenţa pentru Dezvoltare – 32,418 mii lei 
din care o parte importantă se foloseşte pentru acţiunile pentru integrarea europeană a 
Republicii Moldova, precum şi 24 milioane pentru facilitatea de refugiaţi destinată Turciei. 

5. Active nefinanciare – credite de angajament: 30 milioane de la buget şi 73 milioane 
credite de angajamednt care se referă, în principal, la achiziţionarea echipamentelor de 
securitate şi decriptare necesare la noul sediul al NATO unde misiunea României îşi are 
sediul, dotarea spaţiilor cu destinaţie de lucru, achiziţionarea unui număr de 35 de 
autoturisme s.a.. 

6. Proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile: 18,5 milioane plus 11 milioane 
credite de angajament, majoritatea includ programe pentru formarea profesională în vederea 
pregătirii Preşedinţiei române a Consiliului UE din 2019. S-au enumerat câteva proiecte 
finanţate din fonduri nerambursabile: modernizarea oficiilor consulare de la Pretoria, Cape 
Town şi Havana. 
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După prezentarea bugetului alocat pentru anul 2017, Ministerul de Externe consideră 
că are fondurile asigurate pentru buna funcţionare. 

In cadrul sesiunii alocate întrebărilor, s-au formulat întrebări referitoare la 
achiziţionarea noului sediu al Ministerului Afacerilor Externe, la procedura de angajare a unor 
specialişti în perspectiva preluării preşedinţiei UE din 2019, precum şi deschiderea de noi 
consulate ale României în străinătate. 

Domnul Meleşcanu, răspunzând întrebărilor, a afirmat că actualul sediu al Ministerului 
este o problemă stringentă, mai ales în perspectiva preluării preşedinţiei UE de către 
România din 2019 şi că se negociază pentru achiziţionarea unui nou sediu (fostul Hotel 
Triumf sau o aripă din clădirea Palatului Parlamentului), că există un program de formare 
profesională pentru aproximativ 1500 de persoane, care va demara la sfârşitul acestui an, iar 
în ceea ce priveşte deschiderea de noi consulate a precizat că acest lucru se face pe baza 
unui Acord de principiu cu statul respectiv, procedură mai îndelungată şi cu o încărcătură 
politică destul de mare. 

Au fost depuse un număr de 24 de amendamente pentru bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe care, urmare dezbaterilor, au fost respinse cu majoritate de voturi. 

La finalizarea dezbaterilor, a întrebărilor şi comentariilor formulate de către membrii 
celor două Comisii, bugetul Ministerului Afacerilor Externe a fost votat cu majoritate de voturi, 
1 vot împotrivă şi o abţinere, cu amendamentele respinse. 
 

 
 
         Preşedinte,                 Secretar, 
 

              Biró Rozália-Ibolya                                      Culeafă Mihai 
 
 


