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În perioada  23 - 25 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

PLx 92/2021 -  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen  

PLx 109/2021 -  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. 

În ziua de 23 februarie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual asupra proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

La data de 24 februarie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectului 
de Lege PLx 92/2021. 

Doamna secretar de stat Gîtman a menționat că proiectul de Lege are 
ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, respectiv, de la 31 martie 
2021, la 31 august 2021, în vederea realizării obiectivelor de politică externă 
şi protejării eficiente a cetăţenilor români la nivel internaţional. 

Personalul Ministerului Afacerilor Externe contribuie în mod direct la 
îndeplinirea principalelor obiective de politică externă stabilite în Programul 
de Guvernare 2020-2024 printre care se numără și creșterea rolului 
României ca stat membru și aliat în cadrul U niunii Europene și Alianța Nord-
Atlantică. Concursurile pentru admiterea în cadrul MAE vor oferi șanse egale 
tuturor cetățenilor români și accesul , în mod transparent, al tinerilor în 
meseria de diplomat. Deși au fost finalizate toate procedurile interne 
necesare, din cauza pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe nu 
a putut organiza concursurile prevăzute de lege, de aceea se propune 
prorogarea prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2020, respectiv, de la 31 martie 2021, la 31 august 2021, în 
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vederea realizării obiectivelor de politică externă şi protejării eficiente a 
cetăţenilor români la nivel internaţional. 

 În urma prezentării susținute  de doamna secretar de stat şi a 
dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

În ziua de 25 februarie a.c., membrii Comisiilor reunite de politică 
externă și ale comunităților de români din afara granițelor țării ale Camerei 
Deputaților și Senatului, s-au întrunit în ședință comună, atât fizic cât și 
online, pentru dezbaterea și avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2021 - PLx 109/2021. 

Domnul Bogdan Aurescu a declarat că bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe urmărește îndeplinirea prioritățile din Programul de guvernare, 
focusându-se atât pe creșterea rolului și a influenței României în Uniunea 
Europeană, în cadrul NATO, cât și pe dezvoltarea și aprofundarea 
Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. 

Principalele direcții de acțiune pe care este construit bugetul sunt cele 
referitoare la asigurarea resurselor necesare în vederea implementării 
Agendei de politică externă a României, respectiv funcționarea în con diții 
optime a Aparatului Central al ministerului și a misiunilor diplomatice și 
consulare ale României, asigurarea resurselor financiare pentru achitarea 
contribuțiilor la organizațiile internaționale la care România este parte și 
continuarea programelor de investiții având ca obiectiv principal 
eficientizarea activității diplomatice și asigurarea uno r servicii de calitate și 
moderne pentru cetățenii români. 

În proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, Ministerului Afacerilor 
Externe i-au fost alocate fonduri în cuantum de 1.111.348 lei cu 1,07% mai 
mult decât în anul 2020. 

În ceeea ce privește cheltuielile pentru asigurarea resurselor în 
vederea implementării Agendei de politică externă, respectiv funcționarea în 
condiții optime a Aparatului Central al ministerului, misiunilor diplomatice și 
consulare ale României, în bugetul propus pe acest an, la acest capitol au 
fost alocate fonduri în cuantum de 350.470.000 lei, cu 8,06% mai mult decât 
în anul anterior. Aceste resurse vor fi utilizate pentru:  

- promovarea candidaturii României la OCDE,  
- implementarea de către Agenția de cooperare internațional ă a 

planului anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și 
asistență umanitară pe anul 2021,  

- crearea fondului de democratizare și dezvoltare sustenabilă pentru 
Republica Moldova, în cadrul bugetului Agenției de cooperare 
internațională pentru dezvoltare,  

- asigurarea cheltuielilor specific de funcționare cum ar fi: plata 
chiriilor sediilor oficiilor consulare și ambasadelor , reședințelor, 
locuințelor de serviciu ale personalului, plata utilităților, cheltuielile 
de reparații și întreținere a imobil elor care sunt proprietatea 
statului român în care își desfășoară activitatea misiunile 
diplomatice și consulare, asigurarea fondurilor pentru plata 
asigurărilor medicale pentru membrii Corpului diplomatic și 



consular aflați în afara Uniunii Europene, asig urarea cheltuielilor 
pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul 
personalului din Centrala MAE și misiuni, asigurarea cheltuielilor de 
funcționare a instituțiilor din subordinea MAE și asigurarea 
fondurilor pentru operaționalizarea Centrul ui Euro-Atlantic pentru 
Reziliență, instituție publică care va fi înființată în subordin ea 
Ministerului de Afaceri Externe, cât și pentru participarea României 
la expoziția mondială din Dubai. 

Referitor la contribuțiile la organizațiile internaționale, domnul Aurescu 
a susținut că suma alocată este de 106.468.000 lei și va fi utilizată  pentru 
plata integrală, în cursul anului 2021, a obligațiilor asumate de România care 
intră în sarcina Ministerului Afacerilor Externe. Suma este mai mică cu 26% 
datorită faptului că în anul 2020 au fost achitate arierate înregistrate în 
perioada 2017-2019 în valoare de aproximativ 80.000.000 lei. 

În ceea ce privește cheltuielile de investiții sunt alocate credite 
bugetare în cuantum de 90.000.000 lei, bani care vor fi utilizați pentru 
decontarea cheltuielilor care corespund unor etape ale obiectivelor de 
investiții în curs, cum ar fi: reparații curente ale imobilelor din București  (18 
imobile), întocmirea studiilor tehnice pentru proprietăți le aflate în străinătate, 
amenajarea secției consulare de la Londra, amenajarea Consulatului general 
de la Dubai, reamenajarea Consulatului general de la Marsilia și a altor secții 
consulare din străinătate, reparații capitale la Reprezentanța României pe 
lângă Uniunea Europeană, aflată la Bruxelles, precum și pentru p lanul de 
digitalizare a activității ministerului. 

De asemenea, sunt alocate credite de angajament în valoare de 
190.000.000 lei pentru cheltuieli în vederea continuării programelor de 
investiții aflate în derulare: lucrări de intervenție la Ambasada României de la 
Tokyo și Paris, Reprezentanța permanentă de la Bruxelles și la alte sedii și 
misiuni - Misiunea permanentă de la New York, Ambasada României de la 
Washington, “Academia di Romania” de la Roma, etc. La acest capitol se 
încadrează și cheltuielile pentru: 

- Programul multianual de digitalizare a Ministerului Afacerilor 
Externe,  

- dezvoltarea aplicațiilor informatice care deserves c relația dintre 
cetățeni și statul român în ceea ce privește serviciile consulare,  

- simplificarea accesului la aceste servicii,  
- modernizarea Call-Center-ului utilizat în cadrul ministerului. 

Totodată se continuă programul de reabilitare a sediilor misiunilor 
diplomatice și consulare. 

Referitor la cheltuielile de personal, sunt alocate fonduri în valoare de 
526.752.000 lei cu 1,01% mai mult decât în anul anterior, sunt cheltuieli 
curente, influențe bugetare rezultate din organizarea sesiunilor de promovare 
a personalului din minister în cursul acestui an, în condițiile legii, pentru 
acoperirea drepturilor salariale în urma organizării de concursuri de admitere  
și pentru drepturile de natură salarială pentru personalul Centrului Euro-
Atlantic pentru Reziliență. 



Domnul ministru Aurescu a menționat demersurile inițiate în sprijinul 
cetățenilor români din afara țării care vor sprijini activitatea de 
redimensionare și modernizare a rețelei consulare, urmăr ind optimizarea 
programelor de pregătire inițială și permanentă  a personalului consular, 
precum și creșterea calității și digitalizării serviciilor consulare, facilitarea 
accesului la acestea, inclusiv optimizarea sistemelor informatice folosite în 
activitatea consulară, dar și consolidarea capacității de reacție la crize a 
serviciului consular pornind de la lecțiile învățate în gestionarea pandemiei. 

În urma prezentării realizate de domnul ministru Bogdan Aurescu și a 
dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, membrii 
celor patru comisii au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege, în forma prezentată, cu amendamente respinse, conform 
anexei. 

La şedinţa Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, ministru, domnul 
Pietro Pavoni, consilier și din partea M inisterului Finanțelor Publice, doamna 
Mariana Dudaș, șef șerviciu.  

În data de 23 februarie 2021 și -au înregistrat prezența un număr de 
12 deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (Alianța USR PLUS), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache 
Daniel (PSD).  

La şedinţa Comisiei din ziua de 24 februarie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, atât fizic cât și online, un număr de 12  deputaţi: Biró Rozália-
Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț 
Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (Alianța USR PLUS) – 
înlocuit de domnul deputat Fălcoi Nicu (Alianța USR PLUS), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin 
(PNL), Tudorache Daniel (PSD).  

La şedinţa Comisiei din ziua de 25 februarie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, atât fizic cât și online, un număr de 11  deputaţi: Biró Rozália-
Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț 
Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (Alianța USR PLUS), 
Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL). A fost absent domnul deputat Tudorache Daniel 
(PSD).  

 
 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                 Stroe Ionuț Marian 
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