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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 

Adresată:  Domnului Ovidiu BURDUȘA, secretar de stat, șef al Departamentului 
pentru Românii de Pretutindeni (DRP) din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 22/09/2020 

Obiectul întrebării: Cele 17 acțiuni proprii ale Departamentului pentru Românii 
de Pretutindeni. 

 
 
Stimate domnule secretar de stat, 

 
În Contribuția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP)1 la 
formularea răspunsului adresat de către Secretarul General al Guvernului la 
întrebarea noastră parlamentară nr. 11047A/2020 referitoare la Executarea 
bugetară de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și 
Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului şi proiecţia bugetară pentru anul 2021, ați indicat, între 
altele, următoarele: „Prin Planul Anual al Achizițiilor Publice nr. 
DRP/2468/07.07.2020 sunt aprobate un număr de 17 acțiuni proprii, în 
valoare de 2.907.682,03 lei”. 
 
Având în vedere acestea, vă rugăm respectuos să ne transmiteți lista celor 17 
acțiuni proprii ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) 
aprobate prin  Planul Anual al Achizițiilor Publice nr. DRP/2468/07.07.2020, cu 
prezentarea/descrierea detaliată a fiecăreia dintre  cele 17 acțiuni proprii, 

                                 
1 Anexa nr. 1 la adresa nr. DRP/3543/25.08.2020 
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specificarea în fiecare caz aparte a valorii în lei a acțiunii proprii, indicarea 
beneficiarilor, a perioadei de desfășurare și a efectelor urmărite sau atinse în 
cazul acțiunilor deja încheiate. 

 
         Orice alte informații tangente cu acest subiect 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 

 

 




