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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
�

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ                                       Bucureşti, 15 decembrie 2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 12 – 15 decembrie 2022 

 

În perioada 12 – 15 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Luni, 12 decembrie 2022, ora 12.00, sala Nicolae Iorga 

 Dezbaterea și avizarea proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 – PLx 
756/2022 
În ziua de 12 decembrie 2022, Comisiile reunite pentru politică externă și pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării ale Parlamentului s-au întrunit în ședință 
comună pentru dezbaterea și avizarea proiectului de Lege aflat pe ordinea de zi. 

La dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023, au fost prezenți 
reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe și ai Finanțelor. Astfel, de la MAE au 
participat:  doamna Janina Sitaru, secretar de stat, domnul Bogdan Moisii, secretar general 
adjunct, iar din partea Ministerului Finanțelor, doamna Mariana Dudaș, șef serviciu. 

Doamna secretar de stat a declarat că, conform Programului de Guvernare 2021-
2024, politica externă a României va continua să fie una predictibilă, coerentă, de consens 
național, axată pe îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate în plan extern, pe 
promovarea și apărarea obiectivelor și intereselor naționale, va deservi, în mod direct și 
eficient, interesele cetățenilor români și va contribui la bunăstarea și securitatea acestora. 
Concret, în mediul extern, România își va atinge obiectivele pe baza celor trei piloni esențiali 
ai politicii sale externe: creșterea rolului și influenței țării noastre în UE și, respectiv, în 
Alianța Nord-Atlantică (NATO) și dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu 
Statele Unite ale Americii, concomitent cu susținerea și promovarea valorilor democratice, 
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a drepturilor și libertăților fundamentale, a stabilității și securității atât în regiune, cât și la 
nivel global, cu promovarea și respectarea strictă a dreptului internațional și a ordinii 
internaționale bazate pe reguli, susținerea fermă a multilateralismului eficient și corelarea 
politicii externe în materie de obiective și priorități cu politica de securitate și apărare. În 
contextul evoluțiilor critice din Ucraina, ca urmare a războiului dus de Federația Rusă, 
evoluții care sunt de maximă importanță și relevanță geostrategică pentru România și ținând 
cont de consecințele complexe pe multiple paliere, în special în plan securitar și economic, 
politica externă a României trebuie să continue să fie dinamică, pro-activă și alertă. 
Ministerul Afacerilor Externe va continua să urmărească cu consecvență, în baza 
Programului de Guvernare, obiectivele prioritare în vederea consolidării securității naționale 
și a intereselor de politică externă ale țării noastre, România fiind implicată în procesele de 
la nivelul NATO, UE și multilateral, fapt care a permis reacția rapidă și promptă la 
declanșarea agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei și combaterea efectelor acesteia, 
prin acțiune la nivel politico-diplomatic. MAE va continua demersurile diplomatice în plan 
bilateral și multilateral, în scopul aprofundării parteneriatelor și relațiilor speciale ale 
României pe linie de securitate, reziliență democratică și progres economic, acordând o 
atenție prioritară pentru continuarea demersurilor intense de susținere a aderării României 
la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și a aderării la 
spațiul Schengen. Totodată, MAE va asigura exercitarea cu succes a mandatului României 
la Consiliul Drepturilor Omului pentru perioada 2023-2025. În 2023, MAE va contribui și la 
pregătirea Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări, care va fi găzduit de către Președintele 
României, la București. În 2023, MAE va marca, în mod corespunzător, aniversarea a celor 
30 de ani de când România este stat membru cu drepturi depline al Organizației 
Internaționale a Francofoniei și împlinirea a 30 ani de la aderarea României la Consiliul 
Europei.�

Este relevantă continuarea, și în 2023, a programului de burse de cercetare doctorală 
și post-doctorală “Eugen Ionescu”, finanțat de MAE, cu scopul de a promova filierele 
universitare francofone din România și a stimula francofonia științifică și mobilitatea 
cercetătorilor francofoni.  

La nivelul UE, MAE va urmări consolidarea rolului României de donator în domeniul 
cooperării internaționale pentru dezvoltare, prin corelarea procesului național de planificare 
anuală cu liniile de programare financiară a bugetului Uniunii și prin alăturarea la Inițiativele 
Team Europe cu proiecte, contribuții financiare și/sau schimb de experiență. MAE va viza 
continuarea susținerii active a unui multilateralism eficient și a ordinii internaționale bazate 
pe reguli în cadrul tuturor organizațiilor și formatelor din care România face parte, inclusiv 
prin continuarea îndeplinirii obligației României privind plata integrală, la termen și fără 
condiții, a cotizațiilor României la bugetele organizațiilor internaționale (ONU și organismele 
din sistemul ONU, operațiunile ONU de menținere a păcii, Mecanismul Rezidual pentru 
Tribunalele Penale Internaționale, Organizația Internațională a Francofoniei și Agenția 
Universitară a Francofoniei, Consiliul Europei, IHRA), pentru a nu prejudicia realizarea 
obiectivelor de politică externă, la nivel multilateral.  
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România va continua să acționeze de manieră fermă pentru încetarea imediată, 
completă și necondiționată a agresiunii militare ruse și să susțină suveranitatea și 
integritatea teritorială ale Ucrainei în interiorul frontierelor sale recunoscute internațional. 
În acest context, România va susține traseul și orientarea europeană, respectiv 
euroatlantică, ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. Este relevantă necesitatea 
asigurării contribuției României în cadrul bugetului Instrumentului European pentru 
Pace/Facilitatea Europeană pentru Pace. Pentru anul 2023 sunt așteptate evoluții 
semnificative în sensul creșterii substanțiale a bugetului alocat acestei inițiative, ceea ce se 
va reflecta în creșterea corespunzătoare a contribuției României, nivelul acesteia depinzând 
de evoluția războiului din Vecinătatea Estică și, subsecvent, de numărul măsurilor de 
asistență pe care UE le va adopta în sprijinul statelor partenere din această regiune, în 
special pentru Ucraina. Din această perspectivă, se poate anticipa creșterea contribuției 
României la aproximativ 67 milioane euro.  

De asemenea, în mod prioritar, România va continua demersurile active în sprijinirea 
Republicii Moldova în plan politico-diplomatic, al reformelor necesare pentru parcursul 
european al acesteia, pe palier economic, al securității energetice și în alte domenii 
relevante. România va continua implicarea la nivelul Platformei de Sprijin pentru Republica 
Moldova, lansată la inițiativa ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, la 5 aprilie 
2022. Conferința Internațională de lansare a acestei platforme de sprijin a generat 
angajamente financiare în valoare de 659,5 milioane euro ca împrumuturi, sprijin bugetar 
și asistență financiară, precum și ajutor umanitar în valoare de 71,3 milioane euro. MAE 
român a găzduit cea de-a doua conferință ministerială a Platformei de Sprijin pentru 
Republica Moldova, la București, la 15 iulie 2022, obținând rezultate foarte bune: 615 
milioane euro ca asistență financiară pentru Republica Moldova, din care peste 432 milioane 
euro granturi, precum și transformarea Platformei într-un instrument permanent de sprijin 
pentru procesul de reformă necesar aderării la UE, precum și crearea unui nou grup de lucru 
privind reforma administrației publice și a managementului finanțelor publice, la propunerea 
României. Situația actuală complexă la nivel regional, dar și global, scoate în evidență 
necesitatea consolidării rezilienței la nivel statal și al organizațiilor internaționale din care 
România face parte. Aceasta include întărirea capacității de combatere a acțiunilor ostile de 
tip hibrid și a celor de dezinformare, necesitatea consolidării legăturii transatlantice și 
promovării dreptului internațional și a valorilor democratice.  

România acordă importanța esențială multilateralismului și nevoii eficientizării 
cooperării internaționale și a acțiunii organizațiilor internaționale, inclusiv angajamentului 
său față de partenerii cu care împărtășește viziuni similare, la nivel internațional.  

MAE va continua amplele eforturi 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 se va axa pe cele patru paliere prioritare: 
extinderea și modernizarea rețelei de oficii consulare din străinătate; digitalizarea serviciilor 
consulare; debirocratizare și consolidarea pregătirii profesionale a personalului consular. 
MAE va continua aplicarea deciziei guvernamentale din decembrie 2020 de extindere a 
rețelei de oficii consulare în baza calendarului multianual aprobat. 
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În urma prezentării realizate de doamna Janina Sitaru, secretar de stat și a 
dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2023 și asupra  
amendamentelor depuse, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă, cu amendamente admise, a proiectului de Lege – PLx 
756/2022. 

În zilele de 13 și 15 decembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au 
avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 12 decembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 14 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea 
Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL) – 
înlocuit de doamna deputat Vecerdi Cristina-Agnes (PNL), Rasaliu Marian-Iulian 
(PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul 
deputat Stroe Ionuț Marian (PNL) – deplasare. 

 
 

                       Președinte,                     Secretar, 
 
                 Biró Rozália-Ibolya                                      Albișteanu Mihail�
�


