
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor            Senat 
Comisia pentru politică externă                            Comisia pentru politică externă 
Nr. 4c-13/69                 Nr.  XXIV/316 
 
 

      Bucureşti, 12 decembrie 2017 
 
 
Către Comisia de buget, finanţe, bănci a Camerei Deputaţilor  
Către Comisia de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital  
a Senatului 
 
 
 

 A V I Z 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018  

 
 În conformitate cu prevederile art.11, art.13 şi ale art.21 din Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru politică 
externă a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru politică externă a Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, 
trimis cu adresa nr. PLx 567/2017, respectiv L521/2017 din data de 7 decembrie a.c.. 

În şedinţa comună, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice şi 
ai Ministerului Afacerilor Externe, cele două Comisii au analizat Proiectul de Lege şi 
dispoziţiile acestuia cu privire la bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi 
amendamentele depuse. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 a fost 
avizat favorabil. 
 In anexă vă transmitem amendamentele depuse. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
                   Biró Rozália-Ibolya                  Cristian-Sorin Dumitrescu 
 
                      Preşedinte                            Preşedinte  
    
 

Mirela Furtună           Vasile Ilea  
   

     Secretar              Secretar                               
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AMENDAMENTE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 
Ministerul Afacerilor Externe - anexa 3/14 
depuse la Comisiile pentru politică externă 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/capitol/subcap
itol/paragraf/grupa/ 
titlul/articol/alineat 

 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

 
Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivația 
respingerii 

(numai pt comisii) 

1. Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa 
3/14/5000/10 Titlul I 
Cheltuieli de personal 

Alocarea a 250 mii lei pentru finanțarea 
și facilitarea de cursuri de pregătire 
profesională în sensul îmbunătățirii 
calității serviciilor oferite ambasade și 
consulate prin funcționarii publici din 
ambasade/ consulate ce intră în contact 
direct cu cetățenii români de 
pretutindeni în nevoie de asistența de 
orice fel. 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Suma este necesară pentru îmbunătățirea serviciilor 
oferite de către ambasade/ consulate românilor de 
pretutindeni. Orice surplus poate fi folosit pentru 
acoperirea costurilor necesare pentru organizarea 
unui consulat itinerant.  

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 250 mii lei a Cap. 5001, 
grupa 72,  Titlul XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

 

2. Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa 
3/14/5008 fonduri 
Externe 
Nerambursabile 

Alocarea a 100 mii lei pentru 
implementarea unui Centru de Asistenta 
al sistemelor componente  ale  
Sistemului  Informatic Integrat 
Consular E-Cons (SNIV, e-Viza, 
CCSCRS, SIMISC). 

 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Suma este necesara pentru asigurarea  mentenanței  
tuturor  sistemelor componente  ale  Sistemului  
Informatic Integrat Consular E-Cons. 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 100 mii lei a Cap. 5001, 
grupa 72,  Titlul XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

 

3 Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa 

Alocarea a 200 mii lei pentru 
continuarea organizării unor reuniuni 

Suma este necesara pentru uniformizarea prestării  
serviciilor  consulare,  corecta  aplicare  a 

 



3/14/5008 fonduri 
Externe 
Nerambursabile 

regionale consulare (în Italia, Spania, 
Marea Britanie,  Franța,   Belgia  și  
Austria),  cu  obiectiv  în uniformizarea 
prestării  serviciilor  consulare 

 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

instrucțiunilor  în  materie  și aplicarea 
corespunzătoare a instrumentelor reprezentate de  
platformele informatice consulare, componente ale 
E-Cons. 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 200 mii lei a Cap. 5001, 
grupa 72,  Titlul XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

4 Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa 
3/14/5000/10 Titlul I 
Cheltuieli de personal 

 

Alocarea a 100 mii pentru organizarea 
unor misiuni de evaluare și îndrumare, 
în regim inopinat, la misiunile 
diplomatice/oficiile consulare,  cu  
obiectivul  principal  de  optimizare  a  
modului  de lucru, dar și de evaluare a 
corectitudinii folosirii mecanismelor 
informatice, inclusiv din perspectiva 
securizării sistemului și protecției 
datelor cu caracter personal. 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Suma este necesară pentru îmbunătățirea serviciilor 
oferite de către ambasade/ consulate destinate 
românilor de pretutindeni pentru fluidizarea și 
optimizarea timpului de așteptare și răspuns la 
diversele cereri de servicii consulare. 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 100 mii lei a Cap. 5001, 
grupa 72,  Titlul XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

 

5 Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa 
3/14/5008 fonduri 
Externe 
Nerambursabile 

Alocarea a 200 mii pentru promovarea  
publică  a  activității  consulare  prin  
intensificarea  acțiunilor  de 
popularizare a Sistemului Informatic 
Integrat E-Cons, în special a Portalului 
Extern al Sistemului Informatic pentru 
Managementul Integrat al Serviciilor 
pentru Cetățeni (SIMISC) cat și a 
sistemului Centrului de Contact și 
Suport al Cetățenilor Romani din 
Străinătate (CCSCRS);  derularea  unor  

Sumele sunt necesare pentru asigurarea finanțării 
unei campanii de comunicare având ca țintă 
populația din România ce plănuiește să emigreze, 
pentru a asigura informarea obiectiva, corecta și 
completă a candidaților la emigrare cu privire la 
drepturile pe care le-ar avea în țara de destinație și a 
serviciilor de reprezentare puse la dispoziția 
cetățeanului roman, de statul român. 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 200 mii lei a Cap. 5001, 

 



campanii  tematice  de  informare  a  
cetățenilor  romani  care  se deplasează 
în străinătate și consolidarea prezentei  
MAE/DCons în mediul on-line, în 
special pe platformele de socializare 
disponibile. 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

grupa 72,  Titlul XIV din Anexa 3/28, 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI 
SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

6. Anexa3/14/02 MAE 

Capitol 5001 

Grupa  20 

Titlul II-Bunuri si 
servicii 

Articol 25 

Cheltuieli judiciare si 
extrajudiciare derivate 
din actiuni in 
reprezentarea 
intereselor statului 
potrivit dispozitiilor 
legale 

 

Se propune majorarea sumei alocate (9 
mii lei) cu 14.000 mii lei 

 

 

 

Autorul amendamentului: 

Matei-Adrian Dobrovie    

deputat USR 

MAE trebuie să asigure servicii de asistență juridică 
și translatori de limba locală pentru românii care 
ajung în situații delicate în țările unde trăiesc (ex: 
încredințarea copiilor altor familii)   

Sursa de finanţare:  
4000 mii lei redirecţionaţi de la Anexa3/14/02 MAE 
Capitol 5001 Grupa  10 Titlul I-Cheltuieli de 
personal Articol 01 Alineat 05 Sporuri pt.Condiții de 
munca  

3000 mii lei redirecţionaţi de la Anexa3/14/02 MAE 
Capitol 5001Grupa  10 Titlul I-Cheltuieli de personal 
Articol 01 Alineat 06 Alte sporuri 

5000 mii lei redirecţionaţi de la Anexa3/14/02 MAE 
Capitol 5001 Grupa  10 Titlul I-Cheltuieli de 
personal Articol 01 Alineat 30 Alte drepturi salariale 
în bani 

2000 mii lei redirecţionaţi de la Anexa3/14/02 MAE 
Capitol 5001Grupa  20 Titlul II-Bunuri si servicii 
Articol 01 Alineat 30 Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare 

 

 

 

7. Anexa 3/14 Ministerul 
Afacerilor Externe 

Propunem includerea în cheltuielile 
aferente acestui program a următoarelor 
obiective, pe instituții: 

În vedere derulării în bune condiții a Summitului din 
2019 a Consiliului UE, autorităț ile sibiene doresc să 
se pregătească temeinic și din timp pentru asigurarea 

 



 

5001 Cheltuieli – 
Buget de stat 

5101 AUTORITATI 
PUBLICE SI 
ACTIUNI EXTERNE 

 

Anexa 3/14/27 

Program 

Președenția 
Consiliului UE-19 

 

Propuneri 2018 
.....112.820 mii lei 

1. Aeroportul Internațional Sibiu - 
achiziționarea echipamentelor de 
securitate (sistem de detecție per imetral, 
sisteme de supraveghere video în 
terminal pasageri, detector de urme de 
explozibil, etc.) 

Propuneri 2018 .... 6.405 mii lei 
2. Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Sibiu – achiziționarea de autospeciale 
transport și intervenție pacienți, precum 
și  a aparaturii medicale absolut 
necesare pentru intervenții în cazul unor 
probleme medicale care pot apărea la 
membri ai delegațiilor internaționale 

Propuneri 2018 .... 3.372 mii lei 
Autori: 

Biró Rozália, Benedek Zacharie, Erdei 
D. István - deputaţi UDMR 

Novák Csaba Zoltán, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

condițiilor de securitate a participanților, precum și 
pentru situații medicale imprevizibile. 

 

Nu este necesară indicarea unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin buget. 

  

8. Anexa nr. 3/14/02 

capitolul 
5101„Autorități 
publice și acțiuni 
externe" 

grupa 10 „Titlul I 
Cheltuieli de 
personal” 

grupa 20 „Titlul II 

Se suplimentează creditele bugetare în 
anul 2018 cu suma de 4.750 mii lei din 
care: 750 mii lei la grupa 10 „Titlul I 
Cheltuieli de personal” și 4.000 mii lei 
la grupa 20 „Titlul II Bunuri și servicii”.  

În mod corespunzător se modifică 
celelalte anexe la 

bugetul Ministerului Afacerilor Externe, 
după caz. 

Motivaţia amendamentului:  

Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în 
vederea operaționalizării institutelor a căror 
organizare și funcționare este în întârziere, precum 
Institutul Cultural Român Kiev, inclusiv filiala de la 
Cernăuți și Institutul Cultural Român Belgrad. 

Conform Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural 
Român, cheltuielile administrative aferente înființării 

 



Bunuri și servicii”  

Autor:  

Deputat Eugen TOMAC Grupul 
parlamentar PMP 

institutelor culturale româneşti din străinătate sunt 
finanţate de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe. 

Sursa de finanțare: Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 4.750 mii lei de la anexa 
nr.3/16/02, capitolul 5101 „Autorități publice și 
acțiuni externe”, grupa 20 „Titlul II Bunuri și 
servicii”, articolul 01 „Bunuri și servicii”, alineatul 
30 „Alte bunuri si servicii pentru întreținere si 
funcționare”. 

9. Ministerul Afacerilor 

Externe, Anexa nr. 
3/14  

Capitolul 5001/grupa 
10/ subcapitol 02/ art. 
01/ alin./ 01 

Salarii de bază 

 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 20.000 mii lei pentru 
suplimentarea personalului consular. 

 

Autorul amendamentului: 

Deputat Constantin Codreanu 

Grupul parlamentar PMP  

Reducerea taxelor consulare de la 1 februarie 2017, 
cu aproximativ 66,67% faţă de anul precedent, 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. 

 

10. 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 birou 
consular în zona Ungheni. 

 

 

 

Autorul amendamentului: 

Deputat Constantin Codreanu, 

Grupul parlamentar PMP  

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou birou 
consular 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. Biroul consular de 
la Ungheni a fost creat în scopul de a servi cât mai 
bine locuitorii din regiune, însă, pentru a-și atinge 
obiectivul stabilit, este necesară extinderea ariei 

 



serviciilor consulare pentru a putea răspunde 
cererilor din zona Ungheni. 

Sursa de finanţare:  

Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin 
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare. 

11. Ministerul Afacerilor 

Externe, Anexa nr. 
3/14  

Capitolul 5101/ titlul 
70 

Cheltuieli de capital 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei în vederea continuării procesului 
de deschidere a Institutului Cultural 
Român Kiev, cu filială la Cernăuți, a 
Institutului Cultural Român Moscova, a 
Institutului Cultural Belgrad și a 
Institutului Cultural Atena, pentru 
punerea în aplicare a prevederilor  
Hotărârii de Guvern nr. 492/2004. 

 

Autorul amendamentului: 

Deputat Constantin Codreanu, 

Grupul parlamentar PMP  

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 MAE. De asemenea, 
cadrul legal privind ICR Belgrad și ICR Atena 
(Hotărârea de Guvern nr. 492/2004) trebuie aplicat. 

Se solicită majorarea sumei în vederea continuării 
procesului de deschidere a celor patru ICR-uri – 
proces stopat odată cu schimbările produse în 
organigrama MAE. 

Sursa de finanţare:  

Bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin 
redistribuirea fondurilor din alte capitole bugetare. 

 

12. Ministerul Afacerilor 
Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei 
pentru înființarea unui birou consular în 
Palma de Mallorca, Spania. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea unui birou consular în 
Palma de Mallorca, având în vedere numărul 
important de români rezidenţi în Insulele Baleare, 
necesitatea de protecţie şi asistenţă consulară a 
acestora, distanţa considerabilă faţă de cea mai 
apropiată misiune diplomatică și costurile ridicate 
necesare deplasării către cea mai apropiată misiune 
diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 4.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 

 



ACTIUNI GENERALE /Capitolul 5100/ 
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI 
DE REZERVA 

13. Ministerul Afacerilor 
Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei 
pentru înființarea unui birou consular în 
Aarhus, Danemarca. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea unui birou consular în 
Aarhus, având în vedere numărul important de 
români rezidenţi în regiune, necesitatea de protecţie 
şi asistenţă consulară a acestora, distanţa 
considerabilă faţă de cea mai apropiată misiune 
diplomatică și costurile ridicate necesare deplasării 
către cea mai apropiată misiune diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 4.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 5100/ 
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI 
DE REZERVA 
 

 

14. Ministerul Afacerilor 
Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei 
pentru înființarea unui birou consular în 
Tenerife, Spania. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Este necesară deschiderea unui birou consular în 
Tenerife, având în vedere numărul important de 
români rezidenţi în regiune, necesitatea de protecţie 
şi asistenţă consulară a acestora, distanţa 
considerabilă faţă de cea mai apropiată misiune 
diplomatică și costurile ridicate necesare deplasării 
către cea mai apropiată misiune diplomatică. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 4.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 5100/ 
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI 
DE REZERVA 
 

 



15. Ministerul Afacerilor 
Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei 
pentru achiziționarea unui nou sediu în 
care să funcționeze Consulatul General 
al României la Cernăuți. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Actualul spațiu în care își desfășoară activitatea 
Consulatul General al României la Cernăuți este 
insuficient, neconform pentru o imagine 
reprezentativă a României. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 4.500   
mii lei a sumelor prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE /Capitolul 5000/Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
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