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COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ                Bucureşti, 30 martie 2001

PROCES VERBAL
al şedinţei comune a Comisiilor de politică externă

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
joi, 29 şi vineri, 30 martie 2001

� Dezbaterea Proiectului de Lege a bugetului pe anul 2001

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Radu Podgoreanu,
preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi de
domnul Ghiorghi Prisăcaru, preşedintele Comisiei de politică externă a
Senatului. La lucrări au participat şi reprezentanţi ai Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Integrării Europene şi Ministerului
Finanţelor.

Domnul preşedinte Radu Podgoreanu
- supune la vot solicitarea presei de a avea acces la lucrări, care este

unanim acceptată.
- comisiilor noastre le revine rolul de a da aviz pentru bugetul

Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Integrării Europene
- îi invită pe reprezentanţii respectivelor ministere să se prezinte.

Din partea Ministerului Afacerilor Externe au participat domnii: Cristian
Niculescu, secretar de stat, acad. Augustin Buzura, preşedintele
Fundaţiei Culturale Române, ambasador Gheorghe Popescu, Sabin Pop,
secretar general şi Corneliu Gheorghe Lupu, director general pe
probleme financiare şi logistice.

Din partea Ministerului Integrării Europene au participat doamna
Maria Crivineanu şi domnul Gheorghe Pleşa, secretari de stat.

De asemenea, din partea Ministerului Finanţelor au participat doamna
Daniela Cernat, secretar de stat, doamna Daniela Gheorghe şi domnul
Petrescu, directori.
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Domnul preşedinte Radu Podgoreanu
- invită reprezentanţii Ministerului Finanţelor să expună punctul de

vedere al Ministerului privind cele două bugete, respectiv MAE şi
Integrării.

Doamna Daniela Cernat - Ministerul finanţelor
- face o scurtă prezentare a celor două bugete:
- proiectul de buget pentru anul 2001 a avut la bază o creştere

economică de 4,1% şi o rată a inflaţiei de 25%, ca indicatori principali,
în special având ca scop susţinerea IMM-urilor; ponderea cea mai
mare o au impozitele directe;

- în ceea ce priveşte principiile politicii bugetare a fost elaborat proiectul
bugetului ţinând cont de priorităţi;

- de asemenea, un deficit de 1,7% care va fi finanţat din cheltuieli
extrabugetare;

- în elaborarea proiectului de buget pentru MAE şi Ministerul Integrării
Europene se constată o creştere faţă de anul 2000.

Domnul Cristian Niculescu - Ministerul Afacerilor Externe
- anunţă că domnul ministru Mircea Geoană se află la Geneva, iar

referitor la bugetul MAE apreciază că există o creştere destul de
semnificativă, datorită unor factori care ţin de problematica OSCE,
dezvoltarea Autorităţii Naţionale de Securitate;

- desigur, nevoile MAE sunt foarte mari, este un minister complex, cu
multe necesităţi, în ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă a MAE:
salarii, 1881 angajaţi în total dintre care 2/3 în afară şi 1/3 în interior;
132 de reprezentanţe - ambasade, misiuni permanente, centre
culturale şi birouri comerciale;

- de asemenea ne preocupă problematica imaginii României şi sperăm,
din surse extrabugetare, să mai acomodăm acolo unde este nevoie.

Domnul Gheorghe Pleşa - Ministerul Integrării Europene
- bugetul pentru anul 2001 este un buget auster, suntem la început de

drum, cheltuielile legate de înfiinţare, dotare ar fi trebuit să fie mai
mari dar apreciem că bugetul, aşa cum arată acum, acoperă nevoile
şi sperăm ca la rectificare să mai obţinem ceva.

Domnul preşedinte Radu Podgoreanu
- şi anul acesta bugetul nu este prea comod, important este că există o

creştere faţă de bugetul pe 2000, de asemenea este un acord cu
Fondul Monetar Internaţional, presiunile asupra acestui buget fac
dificilă acordarea sumelor necesare pentru toate domeniile;

- există o finanţare care să facă posibilă desfăşurarea activităţii
Ministerului Afacerilor Externe, s-au prevăzut 100 miliarde pentru
OSCE, trebuie să constatăm că o asemenea poziţie are şi costuri
care ar trebui să aducă şi un beneficiu de imagine externă;

- este de apreciat că este prevăzut 1 miliard de dolari pentru pregătirea
aderării României la NATO;

- în ceea ce priveşte Ministerul Integrării, pe viitor acest buget trebuie
să fie mult mai generos;

- bineînţeles că există şi insatisfacţii, există proiecte care nu vor putea fi
realizate, cel puţin în primă fază;

- efectele pozitive ale programului de guvernare a PDSR vor duce la o
rectificare pozitivă;
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- din punctul meu de vedere constrângerile sunt generale, există
elementele de strategie; este recomandabil să luăm în considerare
faptul că Guvernul a căzut de acord cu acestea şi să-i acordăm o
şansă să-şi exercite programul;

- invită membrii Comisiilor să formuleze întrebări.

Domnul deputat Damian Brudaşca
- mă interesează detalii privind sumele alocate Fundaţiei Culturale şi

câte proiecte vizând românii de pretutindeni sunt sacrificate prin acest
buget?

Domnul deputat Puiu Haşotti
- actualul proiect de buget este mai sărac, în dolari, decât cel de anul

trecut;
- în termeni reali, este actualul buget al MAE la nivelul celui din 2000,

mai mic sau mai mare?

Domnul senator Mihail Lupoi
- sumele alocate sunt numai pentru Fundaţia Culturală sau şi pentru

Ministerului Sportului? există necorelări la FCR, referitor la investiţii şi
reparaţii;

- n-a fost pripită ridicarea vizelor pentru cetăţenii UE? există o
neconcordanţă în alocarea sumei din taxele consulare cu pierderea
de 10 milioane de dolari din ridicarea vizelor.

Domnul senator Mircea Ionescu Quintus
- în orice buget există necorelări minore dar, pe ansamblu, este
apreciabil că ministerele respective îşi pot desfăşura activitatea în
condiţii normale.

Domnul senator Alexandru Athanasiu
- referitor la cheltuielile de personal, care reprezintă un sfert din total,

prin acest buget se are în vedere o creştere a salariilor din Centrală?
există nemulţumiri, prin suma alocată creşte salariul?

Domnul senator Mihail Lupoi
- în ce fel se reflectă în buget veniturile şi cheltuielile din activităţile cu

caracter mai mult sau mai puţin comercial?

Domnul deputat Konya Hamar Sandor
- politica de integrare vizează o dimensiune istorică şi mi se pare că

bugetul MIE este mult inferior faţă de cerinţele pentru integrare.

Domnul deputat Vasile Suciu
- la Ministerul Integrării intră şi persoanele din subordinea domnului

Vasile Puşcaş?

Domnul Augustin Buzura
- bugetul este exact cât cel de anul trecut, neindexat;
- cu ocazia reprezentării la Smithsonian am avut câteva ore de emisie

pe posturile de televiziune americane, circa 40 milioane telespectatori,
multe posturi de radiodifuziune cu zeci de milioane de ascultători şi
cam 1000 de politicieni au vizitat standul românesc;
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- în clipa de faţă nu mai avem nici un material de difuzat; programările
noastre se fac cu 2-3 ani înainte;

- un clişeu în SUA costă cam 300 dolari, traducerea unei pagini cam 80
de dolari;

- am facut un an cultural românesc în Japonia, pe banii lor, la fel
prezentări Germania şi Austria;

- facem parte din Centrul European al Fundaţiilor şi avem relaţii cu
toate marile centre şi fundaţii culturale din lume;

- avem nevoie de materiale publicitare, cărţi pentru a ne face cunoscuţi;
- am fost primiţi, ca asociaţi, la Academia Latinităţii ceea ce înseamnă

enorm pentru noi;
- materialele de prezentare sunt foarte scumpe şi acum totul s-a

epuizat.

Domnul deputat Damian Brudaşca
- mai este posibilă subvenţionarea comunităţilor din diaspora?

Domnul Augustin Buzura
- edităm 8 reviste în Basarabia şi problema e mult mai complicată; ni se

cere să reducem personalul (56 persoane); a trebuit să desfiinţăm
centrul de cercetări de la Iaşi şi să reducem activitatea la Centru de
Studii Transilvane din Cluj;

- relaţiile pe care le-am avut nu le mai putem susţine, va trebui să
reducem publicaţiile, personalul; va trebui să reducem ajutoarele
pentru Basarabia; am avut şi cursuri de limba română la Baia Mare;

- nu mai avem fonduri, am epuizat prietenii, cunoscuţii.

Domnul Gheorghe Lupu - MAE
- personalul diplomatic a fost redus cu 30%; referitor la creşterile

salariale a fost prevăzută o mărire cu 12% faţă de luna decembrie
2000;

- s-au prevăzut 63 miliarde pentru lucrările de reparaţii la misiunile
diplomatice; am solicitat mai mult, aproape dublu, dar am rămas la
această sumă, limitându-ne la strictul necesar;

- la capitolul învăţământ sunt 822 milioane lei pentru burse, care sunt la
Fundaţia Culturală;

- bugetul MAE, în dolari, este mai mare deoarece s-au preluat 240
persoane de la Comerţul Exterior iar aceştia au mari cheltuieli cu
târgurile şi expoziţiile; activităţi precum preşedinţia OSCE şi biroul
emisarului special pentru Pact fac ca sumele efective să fie mai mari;

- taxele consulare nu se realizează numai din vize, legalizările sunt
importante, procuri etc.; ne autofinanţăm cu 8,6 milioane dolari, anul
trecut am avut 12 milioane dolari;

- sperăm în nişte creşteri de fonduri la rectificare;
- avem în vedere să prezentăm Guvernului un material pentru a obţine

nişte fonduri externe pentru o finanţare suplimentară (un sistem de
comunicaţii între Centrală şi Ambasade).

Domnul Gheorghe Pleşa - Ministerul Integrării
- suntem pe ultimul loc între ţările candidate la traducerea acquisului,

nu a fost înfiinţat un centru de traduceri
- avem nevoi foarte mari; am cerut 180 de posturi, la 10 ianuarie am

primit 100, la care se adaugă 6 demnitari şi cabinetele a 3 miniştri;
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- am fi avut nevoie de fonduri şi pentru organizarea de simpozioane,
burse, publicaţii; nu s-au găsit soluţii.

Doamna Daniela Cernat - Ministerul Finanţelor
- s-a avut în vedere o creştere economică de 4,1% şi o inflaţie de 25%,

toate calculate la un curs mediu de 28850 lei pentru un dolar, de către
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, cu un deficit bugetar de 3,7%;

.....

Domnul deputat Constantin Niculescu
Adu-continuare

- legislaţia ne permite să avem rectificări bugetare care au datoria de a
repara eventualele greşeli;

- există în bugetul MAE o sumă prevăzută pentru cheltuieli de personal,
cheltuieli materiale, aproape 1000 miliarde!!!! şi ceva, cred că dacă în
legea bugetului finanţiştii ar prevedea economii, dacă îşi vor face
economii în propriul interes, s-ar putea ca statul să facă economii;

- dacă există măcar o situaţie ca aceasta din acest punct de vedere
transformând-o într-o eficienţă.

pauză.......

Domnul preşedinte Radu Podgoreanu

- trebuie să formulăm amendamente, pentru asta suntem aici.

Domnul preşedinte Ghiorghi Prisăcaru
- nu există ţară în care toată lumea să fie mulţumită şi mă raliez poziţiei

domnului Quintus; există şi ţări care nu ştiu cum să-şi cheltuie banii
pentru că sunt prea mulţi;

- Fundaţia Culturală Română are un rol important; am participat,
împreună cu domnul Drăgănescu, la crearea acestei structuri şi am
făcut-o privată tocmai pentru a putea primi donaţii;

- Fundaţia Culturală Română a avut un rol extrem de important pentru
păstrarea relaţiilor cu diaspora;

- anul trecut Fundaţia nici nu a existat în buget; ar trebui să se ocupe
mai mult pentru obţinere financiară externă şi să nu concureze cu alte
instituţii, Ministerul Culturii;

- nu există o strategie în legătură cu românii din afara graniţelor, cu
toată preocuparea noastră din anii trecuţi;

- principala instituţiei care oferă burse este Ministerul Educaţiei
Naţionale, nu Fundaţia Culturală Română!

- în legătură cu Ministerul Integrării Europene există deja o strategie din
1996, o strategie naţională privind cunoaşterea avantajelor şi
costurilor care a fost pusă în sertar; chiar Uniunea Europeană ne cere
să explicăm populaţiei ce înseamnă asta;

- nu ştiu dacă 80% vor mai sprijini 1 mir???dolari pentru MApN/NATO;
- Ministerul Integrării Europene doar coordonează, la restul ministerelor

trebuie să se facă treaba.
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Domnul preşedinte Radu Podgoreanu
- trebuie să schimbăm în primul rând în interior pentru a putea promova

o imagine mai bună în exterior şi să avem nevoie de un Minister al
Integrării Europene mai puternic.


