
      

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor            Senat 
Comisia pentru politică externă                                 Comisia pentru politică externă 
Nr. 4c-16/59                 Nr.  XXIV/608 
 

Comisia pentru comunitățile de români                    Comisia pentru românii de  
din afara granițelor țării                                              pretutindeni 
Nr. 4c-21/215                                                                                                    Nr.  LXIV/181 
 
                                                                                                       Bucureşti, 12 decembrie 2022 

 

Către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor  
Către Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară și piaţă de capital  
a Senatului 
 

 AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023  

 

 În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisiile pentru politică externă și 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 2023, trimis cu adresa nr. PLx. 756/2022, respectiv L 777/2022 din data de 9 
decembrie 2022. 

În ședința comună, în prezența reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice și 
ai Ministerului Afacerilor Externe, cele patru Comisii au analizat proiectul de Lege și 
dispozițiile acestuia cu privire la bugetul Ministerului Afacerilor Externe și amendamentele 
depuse, în data de 11 decembrie 2022. 

 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2023 a fost avizat favorabil, cu amendamente admise, 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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ANEXA 3/14 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 

 

Nr. 

Crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 

2aragraph/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 

apartenență politică) 
Motivația amendamentului/ sursa de finanțare 

Motivația 

respingerii  

(numai pt. 

comisii) 

1.   Anexa nr. 3 / 14 / Ministerul 

Afacerilor Externe / 

CHELTUIELI DE CAPITAL 

Se suplimentează sumele prevăzute la 

Anexa nr. 3 / 14 / Ministerul Afacerilor 

Externe / Cheltuieli de capital cu suma 

de 625 mii lei pentru implementarea 

procesului de digitalizarea a serviciilor 

consulare oferite cetățenilor români în 

străinătate.  

 

 

Autorul amendamentului: 

Valentin FĂGĂRĂȘIAN -  deputat 

PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL din 

Camera Deputaților și Senatului 

României 

Ministerul Afacerilor Externe a reușit deja să 

elimine mai multe procese birocratice. Cu toate 

acestea, este prioritar ca, în anul 2023, cât mai 

multe dintre serviciile oferite de secțiile consulare 

să fie accesate în format electronic, prin platfome 

digitale.  

Pentru cetățenii români din diaspora, dar și pentru 

cetățenii români care călătoresc ocazional în 

străinătate (turism, afaceri) serviciile digitale vor 

elimina birocrația, timpii de așteptare și costurile 

suplimentare, iar pentru secțiile consulare 

impactul bugetar este semnificativ pozitiv.   

 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 

ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 Fonduri de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 

ACTIUNI GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII Alte 

transferuri 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

georgiana.lesan
Conform cu originalul



2.  

 

Ministerul Afacerilor Externe, Anexa 

nr. 3/14/02, Capitolul 5001, grupa 20, 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII, 

II. Credite bugetare 

Se propune suplimentarea creditelor 

bugetare cu suma de 12.000 mii lei 

pentru extinderea și modernizarea rețelei 

consulare a României. 

  

Autori: senator Radu-Mihai Mihail, 

deputat Ştefan-Iulian Lorincz, deputat 

Ilie-Dan Barna 

Grup parlamentar USR  

Extinderea și modernizarea rețelei consulare a 

României este un obiectiv asumat în programul de 

guvernare și reafirmat în cadrul campaniilor MAE 

“Dialog cu diaspora pe teme consulare-2022”, 

astfel încât cetățenii români să beneficieze de 

servicii, asistență și protecție consulară de înaltă 

calitate. Potrivit informațiilor oferite de MAE, 

costul mediu/oficiu consular anual este de 

3.753.092 lei. Astfel, prin suplimentarea creditelor 

bugetare cu suma de 12.000 mii lei vor fi asigurate 

resursele financiare necesare pentru atingerea 

obiectivelor neîndeplinite din anul 2022, respectiv 

deschiderea de oficii consulare cu rang de consulat 

general la Nantes și Valencia, deschiderea unui 

Birou consular la Belfast, etc. 

Sursa de finanțare: 12.000 mii lei din bugetul 

propus pentru Autoritatea Electorală Permanentă, 

Anexa nr. 3/48/02, Capitolul 5001, Grupa 59, 

Articolul 03, Finanțarea  Partidelor Politice, II. 

Credite bugetare. 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

3.   

Ministerul Afacerilor Externe, Anexa 

nr. 3/14/02, Capitolul 5001, grupa 

10, TITLUL I Cheltuieli de personal, 

II. Credite bugetare 

Se propune suplimentarea creditelor 

bugetare cu suma de 7.000 mii lei în 

vederea asigurării personalului consular 

necesar pentru oficiile consulare 

existente, precum și pentru oficiile 

consulare ce vor fi nou înființate. 

  

Pentru asigurarea resurselor umane necesare 

atingerii obiectivelor legate de extinderea oficiilor 

consulare și în vederea creșterii capacității de 

procesare a serviciilor consulare, propunem 

suplimentarea creditelor bugetare cu 7.000 mii lei 

pentru anul 2023. 

Sursa de finanțare: 7.000 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 admis 



Autori: senator Radu-Mihai Mihail, 

deputat Ştefan-Iulian Lorincz, deputat 

Ilie-Dan Barna 

Grup parlamentar USR  

4.   

Ministerul Afacerilor Externe, Anexa 

nr. 3/14/02, Capitolul 5001, grupa 

10, TITLUL I Cheltuieli de personal, 

II. Credite bugetare 

Se propune suplimentarea creditelor 

bugetare cu suma de 12.000 mii lei 

pentru suplimentarea numărului de 

consulate itinerante ce vor fi organizate 

în anul 2023. 

  

Autori: senator Radu-Mihai Mihail, 

deputat Ştefan-Iulian Lorincz, deputat 

Ilie-Dan Barna 

Grup parlamentar USR  

Propunem suplimentarea numărului de consulate 

itinerante pentru anul 2023, pentru a putea veni în 

sprijinul comunităților de români ce se află la 

distanțe semnificative de sediile oficiilor 

consulare. 

  

Sursa de finanțare: 12.000 mii lei din bugetul 

propus pentru Administrația Prezidențială, Anexa 

nr. 3/01/26, Cod ordonator 014283732, Prog. 115, 

Susținerea rolului Președintelui României, II. 

Credite bugetare. 

 

 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

 

 

5.  Ministerul Afacerilor Externe, Anexa 

nr. 3/14/02, Capitolul 5001, Grupa 

59, TITLUL XI ALTE 

CHELTUIELI, II. Credite bugetare 

Se propune suplimentarea creditelor 

bugetare cu suma de 500 mii lei pentru 

finanțarea unui studiu privind structura și 

nevoile comunităților românești din 

străinătate. 

  

Autori: senator Radu-Mihai Mihail, 

deputat Ştefan-Iulian Lorincz, deputat 

Ilie-Dan Barna 

Grup parlamentar USR  

Dat fiind faptul că informațiile existente despre 

comunitățile istorice și despre emigrația 

românească sunt destul de vagi și dispersate, 

propunem finanțarea unui studiu privind structura 

și nevoile comunităților românești din străinătate, 

care să aibă ca obiectiv final o serie de 

recomandări cu privire la politica României față de 

cetățenii săi din afara granițelor țării. 

Sursa de finanțare: 500 mii lei din bugetul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, Anexa nr. 3 / 15 / 02, Capitolul 

5001, Alineatul 38‚ Programul Național de 

Dezvoltare Locală, II. Credite bugetare 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 



6.  Legea bugetului de stat pe anul 2023 

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, deorece 

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 admis 

 

 

 

7.  Legea bugetului de stat pe anul 2023 

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 admis 

8.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

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. 

 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

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 

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 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 



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. 

9.  Legea bugetului de stat pe anul 2023 

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 

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  

 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

10.  

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 posturilor de 

Ministru consilier promovare comercial 

– economică în cadrul ambasadelor 
României, în interesul statului.  

  

  

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.  

 

 

 

 

 



  

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

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 admis 

11.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu  100.000 mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma se va suplimenta cu 100.000 mii lei destinați 

înființării și finanțării centrelor comunitare 

românești în străinătate. 

 

Temei: Legea nr. 86/2016 privind instituirea 

centrelor comunitare românești în străinătate. 

Textul legii prevede, la art. 1, că statul român are 

obligația de a lua măsuri menite să asigure o bună 

reprezentativitate a românilor din afara granițelor 

țării la nivel de comunitate și de a asigura 

coeziunea în cadrul acestora. În vederea 

îndeplinirii obligației prevăzute la art. 1, statul 

român asigură înființarea unor centre comunitare 

românești în fiecare stat în care sunt înregistrați la 

misiunile diplomatice ale României cel puțin 5.000 

de cetățeni români. Ministerul Afacerilor Externe 

este responsabil pentru înființarea centrelor 

comunitare românești. Legea prevede de asemenea 

statul român pune la dispoziția fiecărui centru 

comunitar românesc un sediu în care să își 

desfășoare activitatea. Centrele comunitare 

românești au drept scop asigurarea coeziunii 

comunităților de români din afara granițelor țării, 

reprezentativitatea acestora, organizarea de 

proiecte și programe cu caracter cultural, educativ 

și artistic în scopul promovării realităților istorice, 

a tradițiilor, a obiceiurilor, valorilor naționale și a 

identității lingvistice. Centrele comunitare 

 

 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 



românești nu au personalitate juridică și 

funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe. Potrivit legii, centrele comunitare 

românești se finanțează din următoarele surse: 

a) bugetul Ministerului Afacerilor Externe; 

b) donații, sponsorizări sau orice alte surse legal 

constituite. 

Din momentul intrării în vigoare a legii nr. 

86/2016 au trecut șase ani, fără ca aceasta să fie 

pusă în aplicare și fără ca Legile bugetului de stat 

din ultimii șase ani să fi prevăzut alocarea de 

fonduri Ministerului Afacerilor Externe pentru 

înființarea și dotarea cu sedii a centrelor 

comunitare românești din străinătate. Din acest 

motiv, niciun centru comunitar românesc nu a fost 

instituit până în prezent, faptul marcând un eșec 

major în politica statului român în raport cu cele 

circa 6-7 milioane de cetățeni ai săi din străinătate, 

în special din state membre ale Uniunii Europene. 

Este imperios necesară remedierea acestei situații 

în anul 2023 prin suplimentarea sumelor alocate de 

la bugetul de stat Ministerului Afacerilor Externe, 

astfel încât acesta să se poată achita de obligațiile 

care în revin prin lege. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

12.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu  3.500 mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la Cagliari, 

Republica Italiană. 

 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

 

 

 

 

 

 

 



reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

13.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu  3.500 mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la Faro, 

Republica Portugheză. 

 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

14.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu 3.500  mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la Hanovra, 

landul Saxonia Inferioară, Republica Federală 

Germania. 

 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

 

 

 

 

 

 

 

 



cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

15.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu  3.500 mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la Göteborg, 

Regatul Suediei. Göteborg este al doilea oraș al 

Suediei, după capitala Stockholm. 

 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

16.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu 3.500  mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la 

Birmingham, Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord. 
 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

 

 

 

 

 

 

 



 consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

17.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu  3.500 mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la 

Southampton, Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord. 
 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

18.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu  3.500 mii lei. 

 

Autor:  

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la Cardiff, 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

19.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu  3.500 mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la Bristol, 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord. 
 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

20.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu  3.500 mii lei. 

 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Oficiului Consular al României la Luton, 

 

 

 



Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord. 
 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

21.  Legea Bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Afacerilor Externe 

Anexa 3/14/01 pag. 1 

Capitol 5000 

Indicator II Credite bugetare 

 

 

 

Suma de 1.303.198 mii lei se va 

suplimenta cu 3.500  mii lei. 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Suma este destinată înființării și finanțării 

Consulatului General al României la 

Doncaster, Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord. 
 

Această măsură este menită să-i asigure MAE baza 

financiară pentru a continua eforturile de reformă 

consulară inițiate în 2020, pentru a asigura în mod 

eficient asistența și protecția consulară a 

cetățenilor români din afara țării. Continuarea 

reformei serviciilor consulare trebuie să se axeze 

pe extinderea și modernizarea rețelei de oficii 

consulare din străinătate, pentru a aplica decizia 

guvernamentală din decembrie 2020 de extindere 

a rețelei de oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 



22.  

Anexa nr. 3 / 14 /02 5001 10 TITLUL 

I CHELTUIELI DE PERSONAL, I) 

Credite de angajament  

 

Se suplimentează bugetul de cheltuieli de 

personal al Ministerului Afacerilor 

Externe cu suma de 25,000 mii lei pentru 

asigurarea resursei umane necesare 

pentru buna funcționare a consulatelor 

României în străinătate, începând cu 1 

ianuarie 2023. 

 

Autori: Cambera Oana-Alexandra – 

deputat neafiliat 

Tulbure Simina-Geanina-Daniela – 

deputat neafiliat 

Lupu Andrei-Răzvan – deputat 

neafiliat 

Toda Daniel Liviu - deputat neafiliat 

Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 

neafiliat 

Ichim Cristian-Paul – deputat neafiliat 

Prunean Alin-Costel – deputat 

neafiliat 

Rizea Cristina Camelia – deputat 

neafiliat 

Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 

Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat 

neafiliat 

Poteraș Cosmin-Marian – senator 

neafiliat 

 

Consulatele României în străinătate se confruntă 

cu o importantă lipsă de resursă umană, care se 

traduce, pentru cetățeni, în timpi de așteptare 

pentru servicii consulare de 6 luni în unele țări. 

 

 

Surse de finanțare:  

10,000 mii lei din Bugetul Senatului României, 

anexa nr. 3 / 02 / 01 5000 01 Cheltuieli curente I) 

Credite de angajament  

 

 

15,000 mii lei din Bugetul Administrației 

Prezidențiale Anexa nr. 3 / 01 / 01, 5000 01 

Cheltuieli curente I) Credite de angajament  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supus votului 

amendamentul 

a fost admis 

 

 


