
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor            Senat 
Comisia pentru politică externă                                 Comisia pentru politică externă 
Nr. 4c-16/82                 Nr.  XXIV/391 
 

Comisia pentru comunitățile de români                    Comisia pentru românii de  
din afara granițelor țării                                              pretutindeni 
Nr. 4c-21/309                                                                                                       Nr.  LXIV/262 
 
                                                                                                       Bucureşti, 21 decembrie 2021 
 
Către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor  
Către Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital  a Senatului 
 

 AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022  

 

 În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile pentru politică externă şi Comisiile 
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării ale Parlamentului au fost sesizate, 
spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2022, trimis cu adresa nr. PLx. 611/2021, respectiv L 566/2021 din data de 20 
decembrie 2021. 

În şedinţa comună, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice şi 
ai Ministerului Afacerilor Externe, cele patru Comisii au analizat proiectul de Lege şi 
dispoziţiile acestuia cu privire la bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi amendamentele 
depuse, în data de 21 decembrie 2021. 

 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2022 a fost avizat favorabil, cu amendamente respinse, prezentate în Anexă. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
                    Biró Rozália-Ibolya,                       Corlățean Titus, 
 
   
                         Preşedinte                            Preşedinte  
    

 
                    Știrbu Gigel-Sorinel,                  Târziu Claudiu-Richard,  
   

 
        Preşedinte             Preşedinte                
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Conform cu originalul



ANEXA 3/14 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 

 

 

Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  
(numai pt. 

comisii) 

1.  
Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa nr. 3 / 14 / 01 Pag. 1  
Capitol 5000 

Suma se va completa cu 58.800 mii lei 
pentru repatrierea cadavrelor cetațenilor 
români decedați în străinătate. 
 
Autor:  
 
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Este necesară suma de 58.800 mii lei, deoarece 
numărul cetațenilor români decedați în străinătate 
a crescut semnificativ, cadavrele lor necesitând a 
fi repatriate pe fondul pandemic specific. 
 
Sursa de finanțare: 
Redistribuire din sumele cu destinație specifică 
alocate ordonatorului principal de credite 
(Ministerul Afacerilor Externe) 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 

2.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/ 14  
Capitolul 5001/grupa 10/ TITLUL I 
Cheltuieli de personal 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 20.000 mii lei pentru 
suplimentarea personalului consular. 
 
 
 
Autor:  
 
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor

Reducerea taxelor consulare de la 1 februarie 2017 
a afectat activitatea misiunilor diplomatice în 
Diaspora, mai ales organizarea consulatelor 
itinerante, deoarece personalul aferent era plătit 
din taxele de urgenţă în cauză. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin 
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare 

 
 
 
 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 

3.  Ministerul Afacerilor Externe  
Anexa nr. 3/ 14 / 1 pag. 1 
Capitolul 5000/ titlul 70 
Cheltuieli de capital 
II. Credite bugetare 

Suma de 90.000 mii lei se va suplimenta 
cu 10.000 mii lei în vederea continuării 
procesului de deschidere a Institutului 
Cultural Român Kiev, cu filială la 
Cernăuți, și a Institutului Cultural Român 
Moscova. 

ICR Kiev deţine baza legală internă de înfiinţare, 
încă din anul 2007, partea română înştiinţând 
partea ucraineană despre deschiderea ICR Kiev, cu 
filială la Cernăuți. ICR Moscova urma să fie 
deschis foarte curând, potrivit asigurărilor repetate 
ale MAE. Cadrul legal privind ICR Moscova și 

 
 
 
 
 
 



 
 
Autor:  
 
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

ICR Kiev  este asigurat de Hotărârea de Guvern nr. 
492/2004. Amendamentul urmărește asigurarea 
reciprocității în raporturile dintre România și 
Ucraina, respectiv, Federația Rusă, în condițiile în 
care Ucraina și-a deschis un Centru Cultural 
Ucrainean la București, iar Rusia și-a deschis în 
România mai multe centre culturale (în București, 
Cluj-Napoca și Timișoara).  
Institutele Culturale Românești din străinătate au 
ca obiectiv principal menținerea și dezvoltarea 
relațiilor culturale și spirituale cu românii din 
străinătate, în scopul conservării identității de 
limbă, cultură și tradiții a acestora și al antrenării 
lor în realizarea intereselor naționale ale României, 
consolidarea şi amplificarea, sub diferite forme, a 
relaţiilor cu comunităţile româneşti de peste 
hotare.  
 
Printre atribuțiile principale ale Institutelor 
Culturale Românești din străinătate se află și 
susținerea inițiativelor pentru dezvoltarea culturală 
a comunităților românești din străinătate, pentru a 
favoriza menţinerea legăturilor acestora cu ţara. 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin 
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 

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

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii 
lei pentru extinderea rețelei consulare 
prin înfiinţarea unui Consulat General la 
Ungheni, Republica Moldova. 
 
 
 
Autor:  
 
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou 
Consulat General al României în zona Ungheni se 
justifică ţinând cont de numărul mare de persoane 
repuse în drepturile de cetățeni români din zonă, ce 
ar putea avea astfel posibilitatea depunerii 
jurământului de credință la Ungheni. 
Jurământul de credință poate fi depus doar la Bălți, 
Chișinău și Cahul, ceea ce provoacă mari 
incomodități și cozi interminabile. Consulatul 
General al României de la Ungheni trebuie creat în 
scopul de a servi cât mai bine locuitorii din 

 
 
 
 

 
Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 



regiune. În acest sens există acordul de principiu al 
autorităților Republicii Moldova. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin 
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare 

5.  Ministerul Afacerilor Externe,  
Anexa nr. 3/14 Capitolul 5001 / 
Grupa 10 / Titlu „Cheltuieli de 
personal” 

Se propune suplimentarea cu suma de 
3.955.400 lei pentru 25 posturi de 
Ministru consilier promovare comercial 
– economică în cadrul ambasadelor 
României, în interesul statului.  
  
  
  
Autor:  
 
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Alocarea de fonduri Ambasadelor României din 
Statele Unite ale Americii, Canada, Marea 
Britanie, Italia, Franța, Germania, Austria, Belgia, 
Suedia și Olanda pentru acoperirea cheltuielilor 
salariale pentru câte un atașat economic în vederea 
atragerii de investitori, precum și pentru activitatea 
permanentă din aceste misiuni diplomatice.  
Având în vedere nevoia de investiții în economie 
și concurența acerbă din Europa Centrală și de Est 
în ce privește atragerea de investiții străine pentru 
activități cu valoare adăugată mare, este nevoie de 
angajat persoane profesioniste care să se implice 
activ în acest sens.  
  
 Sursa de finanțare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin 
redistribuirea fondurilor din alte capitole 
bugetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 

6.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr. 3/14/02, Capitolul 5001, 
grupa 20, TITLUL II BUNURI ȘI 
SERVICII 
 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu suma de 6.000 mii lei pentru 
extinderea și modernizarea rețelei 
consulare a României. 
 
Autori:  
senator Radu-Mihai Mihail,  
deputat Ştefan-Iulian Lorincz 
Grup parlamentar USR  
 

În cadrul reuniunilor din cadrul campaniilor MAE 
“Dialog cu diaspora pe teme consulare-2021”, 
comunitatea românească a punctat necesitatea 
extinderii rețelei consulare. Totodată, extinderea și 
modernizarea rețelei consulare a României este un 
obiectiv asumat în programul de guvernare, astfel 
încât cetățenii români să beneficieze de servicii, 
asistență și protecție consulară de înaltă calitate. 
 
Sursa de finanțare: 6.000 mii lei din bugetul 
Academiei Oamenilor de Știință din România, 
Anexa nr. 3/56/02, Capitolul 5001, grupa 01, 
CHELTUIELI CURENTE, II. Credite bugetare 

 
 

 
 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 



7.  Ministerul Afacerilor Externe, Anexa 
nr. 3/14/02, Capitolul 5001, grupa 
10, TITLUL I Cheltuieli de personal 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu suma de 6.000 mii lei în 
vederea suplimentării personalului 
consular începând cu luna iulie 2022, 
pentru oficiile consulare existente, 
precum și pentru angajarea de personal 
pentru oficiile consulare ce vor fi nou 
înființate. 
 
Autori:  
senator Radu-Mihai Mihail,  
deputat Ştefan-Iulian Lorincz 
Grup parlamentar USR  
 

În Raportul privind activitatea misiunilor 
diplomatice și oficiilor consulare ale României în 
relația cu comunitățile românești din statele de 
reședință, pentru trimestrul III al anului 2021, este 
evidențiat faptul că în state precum Canada sau 
Statele Unite ale Americii, activitatea misiunilor 
României a fost limitată și în trimestrul III al 
anului 2021 de lipsa cronică de personal consular. 
De asemenea, în cadrul reuniunilor din cadrul 
campaniilor MAE “Dialog cu diaspora pe teme 
consulare-2021”, comunitatea românească a 
punctat necesitatea suplimentării numărului de 
personal consular în oficiile consulare. 
Se impune, deci, suplimentarea personalului 
consular, pentru a putea răspunde nevoilor 
comunității. 
 
Sursa de finanțare:  
 
a) 5.640 mii lei din bugetul Academiei Oamenilor 
de Știință din România, Anexa nr. 3/56/02, 
Capitolul 5301, grupa 59, TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, articolul 26, Sume acordate 
membrilor academiei, II. Credite bugetare  
 
și 
 
b) 360 mii lei din  din bugetul Academiei 
Oamenilor de Știință din România, Anexa nr. 
3/56/02, Capitolul 5100, grupa 20, TITLUL II 
BUNURI ȘI SERVICII, II. Credite bugetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 

8.  

Ministerul Afacerilor Externe, Anexa 
nr. 3/14/02, Capitolul 5001, grupa 
10, TITLUL I Cheltuieli de personal 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu suma de 12.000 mii lei 
pentru suplimentarea numărului de 
consulate itinerante ce vor fi organizate 
în anul 2022.  
 
 

Propunem suplimentarea numărului de consulate 
itinerante pentru anul 2022, pentru a putea veni în 
sprijinul comunităților de români ce se află la 
distanțe semnificative de sediile oficiilor 
consulare.  
 
 

 
 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 



Autori:  
senator Radu-Mihai Mihail,  
deputat Ştefan-Iulian Lorincz 
Grup parlamentar USR 

Sursa de finanțare: 
 

a) 3.732 mii lei din bugetul Academiei 
Oamenilor de Știință din România, Anexa 
nr. 3/56/02, Capitolul 5001, grupa 01, 
CHELTUIELI CURENTE, II. Credite 
bugetare  

și 
b) 8.268 mii lei din bugetul Academiei 

Oamenilor de Știință din România, Anexa 
nr. 3/56/02, Capitolul 5100, subcapitolul 
01, Partea I-a SERVICII PUBLICE 
GENERALE 

9.  Ministerul Afacerilor Externe, Anexa 
nr. 3/14/02, Capitolul 5001, grupa 
10, TITLUL I Cheltuieli de personal 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu suma de 4.860 mii lei pentru 
creșterea sumelor acordate persoanelor 
contractate pe plan local, în cadrul 
misiunilor diplomatice și oficiilor 
consulare ale României.  
 
Autori:  
senator Radu-Mihai Mihail,  
deputat Ştefan-Iulian Lorincz 
Grup parlamentar USR  
 

Persoanele contractate pe plan local  în cadrul 
misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale 
României primesc o indemnizație care, în unele 
cazuri, este sub salariul de bază minim din țara-
gazdă. Propunem deci creșterea sumelor acordate 
personalului angajat pe plan local. 
 
Sursa de finanțare: 4.860 mii lei de la bugetul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administraţiei, Anexa nr. 3 /15/02, Capitolul 
5001, grupa 51, articol 02, alineat 54, Programul 
național de investiții "Anghel Saligny", II.Credite 
bugetare 
 

 
 
 

 
 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 

10.  Ministerul Afacerilor Externe,  
Anexa nr. 3 / 14 / 27, progr. 655 

Se suplimentează bugetul programului 
„Asigurarea reprezentării diplomatice și 
realizarea obiectivelor de politică 
externă a României în concordanță cu 
interesele României conforme cu 
statutul de stat membru U.E.” cu suma 
de 10.000 mii de lei pentru programul 
„Fond pentru democrație în Republica 
Moldova” 

 

Relațiile speciale dintre România și Republica 
Moldova, fructificate pe fondul comunității de 
limbă, cultură și istorie comună, necesită direcții 
consistente de fructificare și dezvoltare 
permanentă a acestui cooperare bilaterală, 
inclusiv prin programe adaptate nevoilor de 
reformă ale partenerilor noștri. 

Crearea unui Fond pentru democrație în 
Republica Moldova va permite canalizarea 
sprijinului pentru societatea civilă, pentru mass 

 
 
 
 

Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 



 

Autori:  
Deputat USR PLUS Diana Buzoianu,  
Deputat USR PLUS Simina Tulbure 

media, pentru organizațiile societății civile și 
proiectele inovatoare și o utilizare transparentă și 
coerentă a resurselor pentru susținerea integrării 
europene. Aceste fond va permite totodată și 
cofinanțarea proiectelor realizate de către 
Uniunea Europeană și alți parteneri internaționali 
în direcția consolidării democrației, susținerii 
societății civile și a presei libere, contribuind 
inclusiv la combaterea propagandei și a 
dezinformării. 

Sursa de finanțare: Bugetul propus pentru 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 
3/48/02, Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 
Finanțarea - Partidelor Politice, II. 
 

11.  Anexa nr. 3/42  
Consiliul  Național  pentru  
Combaterea Discriminării  

5000 TOTAL GENERAL   

I Credite de angajament (CA)  

II. Credite bugetare (CB)  

 

Se propune diminuarea sumei de 9.296 
mii lei CA/CB  cu suma de 3.023 mii lei. 

  

Autor:  

Grupul parlamentar Alianța pentru 
Unirea Românilor 

 

Din motive de eficacitate a utilizării resurselor 
bugetare ale statului, finanțarea instituției se va 
aduce la nivelul anului 2018 (dinaintea pandemiei 
de COVID-19).  
Amendamentul este justificat prin necesitatea 
solidarității financiare cu statul și poporul roman. 

 
 

 
Supus votului 
amendamentul 
a fost respins 

 
 


