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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 
 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

Adresată: Domnului Antonel TĂNASE, Secretar general al Guvernului, cu rang 

de ministru 

De către: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 27/07/ 2020 
Obiectul întrebării: Exexutarea bugetară de către Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova 
din cadrul Secretariatului general al Guvernului și proiecția bugetară pentru anul 
2021.  
 
Mult stimate domnule Secretar general al Guvernului,   
 
Odată cu desființarea fostului Minister pentru Românii de Pretutindeni (MRP), 
atribuțiile acestuia au fost preluate de către două entități fără personalitate 
juridică din cadrul Secretariatului general al Guvernului, și anume: 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) și Departamentul pentru 
Relația cu Republica Moldova (DRRM). 
 
Activitatea acestor două Departamente vizează un număr de circa 12 milioane 
de români extrafrontalieri, dintre care circa 6 miloane sunt etnici români sau 
persoane aparținând filonului cultural românesc fără a deține cetățenia României 
și alte circa 6 milioane de cetățeni români cu domiciliul sau reședința peste 
hotare. 
 
Întrucât suntem în pragul celei de a opta luni calendaristice a anului, fapt ce 
presupune că bugetele alocale celor două entități sus-numite a fost executat 
deja în proporție de 7/10, fiind foarte aproape termenul pentru prezentarea 
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proiectului Bugetului de stat al României pentru anul viitor 2021, vă rugăm 
respectuos să ne comunicați punctual, pe fiecare dintre cele două 
Departamente, următoarele: 
 

1. Numărul de proiecte finanțate în primele 7 luni ale anului curent de către 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu indicarea valorii totale a 
acestor finanțări. 

2. Numărul de proiecte finanțate în primele 7 luni ale anului curent de către 
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cu indicarea valorii 
totale a acestor finanțări. 

3. Cum se raportează aceste finanțări în cifre absolute și procentual la nivelul 
execuției bugetare a fostului Minister pentru Românii de Pretutindeni în 
execrcițiul bugetar al anului trecut 2019? 

4. Care este proiecția bugetară a Secretariatului general al Guvernului pentru 
anul 2021 în cazul celor două Departamente menite să susțină financiar 
un număr de circa 12 milioane de români extrafrontalieri? 

 
Orice informații suplimentare tangente cu aceste subiecte sunt binevenite. 
 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 

 




