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      Bucureşti, 5 decembrie 2011 
 
 
 
 
Către Comisia de buget, finanţe, bănci a Senatului 
Către Comisia de buget, finanţe, bănci a Camerei Deputaţilor  
 
 
 

 A V I Z 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 

 

 În conformitate cu prevederile art.1 pct.2, art.9 şi art.10 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru politică 
externă a Senatului şi Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2012, trimis cu adresa nr. L717 din 30 noiembrie 2011, respectiv PLx. 692 din 28 
noiembrie 2011. 

În şedinţa din 5 decembrie 2011, cele două Comisii au analizat Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2012 şi anexele la acesta cu privire la bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe. 
 La lucrările comisiilor au participat ca invitaţi domnul Teodor Baconschi, 
ministrul afacerilor externe, domnul Robert Cazanciuc, secretar general al MAE, 
doamna Lucreţia Tănase, director general management financiar în Ministerul 
Afacerilor Externe. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului şi anexele referitoare la 
bugetul pe 2012 ale Ministerului Afacerilor Externe au fost avizate favorabil. 
Amendamentele respinse sunt prezentate în anexă. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
              Titus Corlăţean                       Korodi Attila  
 
                Preşedinte                                   Preşedinte     
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AMENDAMENTE RESPINSE 
depuse la Comisiile pntru politică externă 

la proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 
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grupa/titlul/articol/alineat 

 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

 
Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

 
Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii)

01 Legea Bugetului de Stat pe 
2012, Anexa 3/14 

 

MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE  

Se propune o scădere cu minimum 50 % a 
creșterii bugetului acestei instituții propusă pe 
anul 2012 și redirecționarea acestui procent 
către Ministerul Sănătății. 

 

Inițiator: Senator PSD 

Iulian BĂDESCU 

Această scădere este necesară atât timp cât 
alte ministere și institutii cu impact social 
direct asupra cetățenilor României 
beneficiază în 2012 de creșteri bugetare 
nesemnificative sau chiar înregistrează o 
stagnare a bugetului. În vremuri de criză 
profundă, în care atenția ar trebui 
îndreptată asupra conservării resurselor și 
a susținerii sectoarelor sociale, bugetul 
alocat acestei instituții nu este justificabil. 

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului  

Bugetul Ministerului 
este insuficient pentru 
nevoile reale, reprezen-
tanţii MAE urmând să 
solicite o majorare a 
fondurilor la rectificarea 
de la jumătatea anului 
2012. 

02 Ministerul Afacerilor Externe  

Anexa 3/14/02 

Se suplimentează cu suma  de  450 mii lei 
pentru infiinţarea de consulate itinerante pe 
teritoriul SUA, Canada, America Centrală şi 
de Sud, Australia, Noua Zeelandă. 

 

Autor: Deputat PDL 

Mircea LUBANOVICI 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece există un număr mare de 
solicitări din partea românilor aflaţi în 
aceste zone care nu  au posibilitatea de a 
se  adresa unui consulat. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Procedura se aplică deja 
la unele consulate, exista 
şi fondurile necesare, dar 
nu exista pesonal 
suficient în cadrul 
Ministerului. 
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