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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 Comisia pentru comunităţile de români 

  din afara graniţelor ţării 
 
 

 
 

PROCESUL-VERBAL 

        al lucrărilor Comisiei din ziua de 28 aprilie 2020 

 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

și-a desfășurat lucrările în ziua de 28 aprilie 2020 

 

Luni, 27 aprilie 2020 

 

Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

Marți, 28 aprilie 2020 

 

               La lucrările Comisiei au participat 13 deputaţi din totalul de 18 membri: 

  Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu 

(USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie (PNL), 

Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupașcu (PSD), Mihăiță 

Vîrză (PSD) şi Alin-Vasile Văcaru (PRO EU) – membri. 

Au absentat: 

  Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), 

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 
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A participat în calitate de invitat din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul 

Attila Gyorgy - secretar de stat. 

Marți, 28 aprilie 2020 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ziua de 28 

aprilie 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi și prezentarea invitaților, ședința Comisiei a continuat 

cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2019 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (PLx 151/2020). Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării din Camera Deputaților a fost sesizată în avizare în procedură de urgență, 

împreună cu Comisia pentru comunitățile de români din afara țării din Senat. 

 Proiectul de ordonanță de urgență, care are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului dc stat pe 

anul 2019 (Legea nr.50/2019, cu modificările și completările ulterioare), cu luarea  în considerare a 

dispozițiilor incidente din Legea nr. 500/2002 privind finanțelc publice, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și în Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

După o scurtă prezentare a proiectului de lege, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul 

domnului domnul Attila Gyorgy, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru a exprima  

punctul de vedere al ministerului. 

              Domnul secretar de stat Attila Gyorgy a dorit să aducă în atenție contextul în care a fost aprobată cea 

de-a doua rectificare bugetară pe anul 2019. 

 Astfel, domnia sa a precizat că cea de-a doua rectificare bugetară s-a făcut în contextul în care s-a 

constatat că anumite categorii de venituri au fost colectate la un nivel mai mic decât cel estimat inițial, astfel 

încât, din nivelul bugetului consolidat, o sumă o reprezintă influențele din economia internă, iar restul sumei o 

reprezintă nerealizările ca urmare a neimplementării unor proiecte cu finanțare externă din fonduri 

nerambursabile. 

 În ceea a ce privește partea de cheltuieli, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a mai precizat că 

există o ajustare, asistând mai mult la o relocare de sume, respectiv, fiind majorate transferurile către alte 

bugete. Mai exact, o majorare a transferurilor către bugetul de pensii și bugetul de sănătate, fiind suplimentate 

fonduri pentru proiectul Start-up nation și acordate sume suplimentare Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale pentru plata unor drepturi de asistență socială.  

 Cât privește deficitul bugetului, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a mai preciat că acesta a 

crescut de la 2,76% la 4,43%. 
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 Având în vedere aspectele menționate, domnia sa a propus supunerea la vot și  avizarea favorabilă a 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2019 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. 

Cât privește participarea reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe, domnul președinte 

Constantin Codreanu a adus în atenția membrilor Comisiei, comunicare transmisă de reprezentantul MAE 

prin care informa că nu este oportună participarea unui reprezentant al ministerului la un act de lege care deja 

s-a consumat. 

Doamna deputat Claudia Gilia a dorit să cunoască motivul scăderii bugetului Ministerului Educației și 

Cercetării (MEC), mai ales în situația în care, după cum a precizat domnia sa, este clar că mai era nevoie de 

resurse financiare pentru a veni în sprijinul elevilor și profesorilor cu instrumente pentru desfășurarea 

învățământului on-line. 

Domnul secretar de stat Attila Gyorgy a precizat că proiectul aflat în dezbatere vizează rectificarea 

bugetară din noiembrie 2019. Domnia sa a precizat că influența pe bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale 

se compune din două aspecte: pe de o parte, de o diminuare ca urmare a neimplementării unor proiecte 

europene asumate ințial de la începutul anului, și încă neimplementate, iar pe de altă parte, de o suplimentare 

pentru plata diferențelor salariale ca urmare a aplicării legii nr. 85/2016. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, Ordonanța de 

urgență a Guvernului, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, avizul Consiliului 

Suprem de Apărare al Țării, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, precum și Opinia Consiliului 

Fiscal. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au 

hotărât cu majoritate de voturi, avizarea nefavorabilă a inițiativei legislative. 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

SECRETAR,             SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 

        Mona-Valentina Alesandru 
                       consilier parlamentar 


