
 
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor             Senat 
Comisia pentru politică externă                            Comisia pentru politică externă 
Nr. 4c-13/58                Nr.  XXIV/139 
 
 

      Bucureşti, 16 decembrie 2014 
 
 
 
 
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 2015 

 

 În conformitate cu prevederile art.11 şi ale art.13 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 2015, trimis cu adresa nr. PL.x. 572 din 13 
decembrie 2014, respectiv L139 din 13 decembrie 2014. 

În şedinţa din 16 decembrie 2014, în prezenţa reprezentanţilor ministerelor afacerilor 
externe şi finanţelor publice, cele două Comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2015 şi anexele la acesta cu privire la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului şi anexele referitoare la bugetul pe 2015 
ale Ministerului Afacerilor Externe au fost avizate favorabil.  Amendamentele admise şi 
respinse sunt prezentate în anexă. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
             Borbély László                           Petru Filip  
 
 
                Preşedinte                                   Preşedinte     
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AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 
primite la Comisiile pentru politică externă 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/ subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

 
Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii)
1. Anexa 3/14/02 privind 

bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe 

Capitolul 51.01 

Anexa 3/14/02 privind bugetul 
Ministerului Afacerilor 
Externe: 
 

 
Pentru a se putea organiza în 
bune condiţii participarea 
României la Expoziţia 
Mondială Milano 2015 se 
transferă suma de 10.000 mii 
lei, în cadrul capitolului 
51.01 - Autorităţi publice şi 
acţiuni externe, de la Titlul 56 
– Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare la Titlul 20 – 
Bunuri şi servicii, fără a se 
modifica bugetul alocat MAE 
pentru anul 2015. 
 
Autor: senator Petru Filip 

România este membru fondator al Convenţiei privind 
expoziţiile internaţionale, semnată la Paris în anul 1928. 
Biroul Internaţional pentru Expoziţii (BIE) are 167 de state 
membre, iar România a avut o prezenţă activă în cadrul 
organizaţiei, facând parte, în perioada 2005-2009, din 
Comitetul Director la BIE, în perioada 2009-2013, din 
Comitetul de Buget și Administraţie, iar din 2013 din 
Comitetul de Regulamente. România deţine, pentru perioada 
2011-2015, președinţia Biroului Internaţional pentru 
Expoziţii În acest context, prin Hotărârea Guvernului 
nr.115/2011, a fost aprobată participarea României la 
Expoziţia Mondială 2015 Hrănirea planetei, energie pentru 
viaţă, Milano, Italia, iar în data de 6 decembrie 2013 a fost 
semnat contractul de participare a României la expoziţie. 
 
Pentru participarea României la Expoziţia Mondială Milano 
2015 „Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”, organizată 
în conformitate cu prevederile H.G. nr. 115/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, este necesară 
majorarea limitei de cheltuieli la bunuri şi servicii cu suma 
de 10.000 mii lei, având în vedere că bugetul întocmit de 
Ministerul Afacerilor Externe pentru anul 2015 conform 
limitelor care au fost transmise la Ministerul Finanţelor a 
fost diminuat faţă de bugetul pe anul 2014.  
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Expo Milano 2015 se va desfășura în perioada 1 mai - 31 
octombrie 2015 şi are ca temă generală „Hrănirea planetei, 
energie pentru viaţă”. Manifestarea expoziţională va 
reprezenta un loc unic de întâlnire pentru cei 148 de 
participanţii oficiali şi pentru cele 20 de milioane de 
vizitatori aşteptaţi, care vor descoperi şi experimenta 
prezentări expoziţionale dedicate atât tradiţiei, cât şi 
creativităţii şi inovaţiei din diferite sectoare de activitate. 
 
În ultimii 25 de ani România a participat la toate expoziţiile 
mondiale şi internaţionale organizate sub egida Biroului 
Internaţional pentru Expoziţii (BIE). România deţine 
preşedinţia BIE pentru perioada 2011-2015, este membră a 
Comisiei pentru Regulamente a BIE, în mandatul 2013-2015 
şi a Steering Committee al Colegiului Comisarilor Generali 
pentru Expo Milano 2015. 
 
Participarea României la Expo Milano 2015 are ca obiectiv 
să atragă în cadrul pavilionului un număr minim de 2 
milioane de vizitatori, să prilejuiască un intens program de 
contacte politice bilaterale la nivel înalt și să găzduiască 
numeroase manifestări dedicate promovării economice, 
culturale şi turistice în Italia având în vedere dimensiunea 
universală a expoziţiei. 
 
 Ministerul Afacerilor Externe susţine acest 
amendament. 
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AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 
primite la Comisiile pentru politică externă 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/ subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

 
Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii)
1. Suma se introduce la 

Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5100/subcapitol 01 
grupa 10/Titlul I cheltuieli de 
Personal 
 

Majorarea sumei din Anexa 
3/14 din Legea Bugetului de 
Stat cu suma de 10 milioane lei 
pentru cheltuielile cu 
personalul Ministerului de 
Afaceri Externe. 
 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Solicit majorarea sumei în vederea suplimentării cheltuielilor 
cu personalul ambasadelor şi consulatelor aparţinând 
Ministerului de Afaceri Externe, datorita faptului că 
personalul consular este insuficient pentru a face faţă 
cerinţelor legate de natura serviciilor consulare având în 
vedere numeroasele comunităţi româneşte existente în afara 
graniţelor ţării. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

2. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente. 
 
 

Propun alocarea sumei de 
400 mii lei pentru înfiinţarea 
unui nou oficiu consular în 
Italia. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Italia localitatea Cagliari – necesar comunităţii 
româneşti în Comunitatea din Italia, zona Sardinia. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

3. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 
Autorul amendamentului : 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Italia localitatea Bari, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 
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cheltuieli curente Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

4. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 400 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Italia localitatea Piombino, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

 

5. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Italia localitatea Florenta, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

6. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001/grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 400 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou consulat 
onorific în Italia localitatea Piombino, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

7. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 1200 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în 
Germania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular(prin transformarea consulatului onorific actual)  în 
Germania localitatea Stuttgart, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

8. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în 
Germania. 
 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Germania localitatea Frankfurt, unde exista un 
numar deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 



 

cheltuieli curente Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

9. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 400 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în 
Germania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou consulat 
onorific în Germania localitatea Nurenberg, unde exista un 
numar deosebit de mare de cetateni romani si inclusiv avem 
sediul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei 
Centrale si de Nord 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

10. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Santa Cruz de Tenerife, unde 
exista un numar deosebit de mare de cetateni romani din 
Insulele Canare. Faptul ca avem deja trei parohii in acel 
arhipelag aflat la mare distanta de continent, demonstreaza 
deja prezenta romaneasca in zona. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

11. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Almendralejo, unde exista un 
numar deosebit de mare de cetateni romani. Mentionez faptul 
ca la solicitarea romanilor din localitate exista posibilitati de 
obtinere a unui spatiu cu titlu gratuit din partea primariei din 
localitate in conditiile in care statul roman doreste infiintarea 
unui oficiu consular pentru romanii din provincia 
Extreamdura. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

12. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Palma de Mallorca, unde exista 
un numar deosebit de mare de cetateni romani, precum si in 
celelalte insule baleare.  
 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 
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cheltuieli curente Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

13. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Cuenca, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

 

14. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Leon, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

15. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001/grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Alicante, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

16. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Valencia, unde exista un 
numar deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

17. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea A Coruna, unde exista un 
numar deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 
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Neafiliat politic 
18. Suma se introduce la 

Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Valladolid, unde exista un 
numar deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

19. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Malaga, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

20. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Cordoba, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

21. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Lerida(Lleida), unde exista un 
numar deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

22. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Belgia. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Anvers, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 
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Neafiliat politic 
23. Suma se introduce la 

Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea Leon, unde exista un numar 
deosebit de mare de cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

24. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Regatul 
Unit al Marii Britanii. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Regatul Unit al Marii Britanii localitatea 
Bristol, unde exista un numar deosebit de mare de cetateni 
romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

25. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Regatul 
Unit al Marii Britanii. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Regatul Unit al Marii Britanii localitatea 
Aberdeen, unde exista un numar deosebit de mare de cetateni 
romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

26. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Regatul 
Unit al Marii Britanii. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Regatul Unit al Marii Britanii localitatea 
Liverpool, unde exista un numar deosebit de mare de 
cetateni romani. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

27. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Regatul 
Unit al Marii Britanii. 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Regatul Unit al Marii Britanii localitatea 
Southampton, unde exista un numar deosebit de mare de 
cetateni romani. 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 



 

capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

domeniul 

28. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor 
Externe cu 4 milioane lei 
pentru repatrierea cetăţenilor 
români decedaţi în afara 
graniţelor ţării. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Avand in vedere existenta a numeroase cazuri de romani 
decedati in diaspora, neinhumati, ale caror corpuri se afla 
inca departe de casa, pentru repatrierea rerezinta o problemă 
semnificativa pentru România ca stat european. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

29. Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 
cheltuieli de personal 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru înfiinţarea 
Consulatului General la 
Miami, Florida - SUA 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui Consulat General 
la Miami, Florida 
 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 300 mii lei 
prevăzută la Anexa 3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

30. Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 
cheltuieli de personal 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru înfiinţarea 
Consulatului General la 
Atlanta, Georgia - SUA 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui Consulat General 
la la Atlanta, Georgia 
 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 300 mii lei 
prevăzută la Anexa 3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

31. Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante 

Majorarea sumei în vederea realizării misiunilor consulare 
itinerante în SUA de către misiunile diplomatice ale 
României 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
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cheltuieli de personal în SUA de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 300 mii lei 
prevăzută la Anexa 3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

de a reglementa 
domeniul 

32. Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 
cheltuieli de personal 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante 
în Canada de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea realizării misiunilor consulare 
itinerante în Canada de către misiunile diplomatice ale 
României 
 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 300 mii lei 
prevăzută la Anexa 3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

33. Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 
cheltuieli de personal 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante 
în Australia de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea realizării misiunilor consulare 
itinerante în Australia de către misiunile diplomatice ale 
României 
 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 300 mii lei 
prevăzută la Anexa 3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

34. Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 
cheltuieli de personal 

Se propune alocarea sumei de 
120 mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante 
în Noua Zeelandă de către 
misiunile diplomatice ale 

Majorarea sumei în vederea realizării misiunilor consulare 
itinerante în Noua Zeelandă de către misiunile diplomatice 
ale României 
 
Sursa de finanţare Prin diminuarea cu suma de 300 mii lei 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 
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României 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

prevăzută la Anexa 3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

35. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa 3/14/01, 
Capitolul 5101, Grupa/Titlu 
10 Cheltuieli de personal 

Alocarea sumei de 240 mii de 
lei pentru suplimentarea 
personalului Consulatului 
României de la Dubai, precum  
şi al Ambasadei României din 
Egipt. 
 
Iniţiator: 
 Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Comunitatea cetaţenilor români din Emiratele Arabe Unite şi 
Egipt a solicitat în repetate rânduri suplimentarea 
personalului misiunii diplomatice din Emiratele Arabe Unite 
şi Egipt în vederea soluţionării cu operativitate a cererilor 
petitionarilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat: 
 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
20 Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Anexa 
nr. 3/53/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal, Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 
Consiliul Economic şi Social, Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
Consiliul National de Soluţionare a Contestatiilor, Anexa 
3/52/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

36. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01, 
Capitolul 5101, Grupa/Titlu 

Alocarea sumei de 50 mii de 
lei pentru reabilitarea clădirii 
Ambasadei României la Tel 
Aviv, Israel. 

Starea de degradare a clădirii Ambasadei României din Israel 
se accentuează într-un ritm accelerat. Lipsa unor lucrări de 
reabilitare a sediului ar conduce la apariţia unui risc pentru 
siguranţa personalului şi a cetăţenilor români care se 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
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70 Cheltuieli de capital  
Iniţiator: 
 Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

adresează misiunii diplomatice. 
 

domeniul 

37. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01, 
Capitolul 5100, Grupa/Titlu 
59 Titlul XI Alte cheltuieli 

Alocarea sumei de 500 mii de 
lei pentru instituirea 
Fondului de Rezervă pentru 
acordarea de sprijin românilor 
cu domiciliul sau reşedinţa în 
străinătate aflaţi în situaţii 
deosebite. 
 
Iniţiator: 
 Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Există cazuri în care cetăţenii români cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate se confruntă cu o serie de probleme 
pentru Soluţionarea carora este nevoie de solidaritatea si 
sprijinul statului roman. De pilda, situatiile in care lucratorii 
romani sunt supusi unor forme de presiune si abuz din partea 
angajatorului strain (neplata drepturilor salariale, conditii de 
munca si cazare care difera de cele negociate initial, etc) sau 
cazurile in care femeile romance sunt victime ale violentei 
domestice in strainatate. 
 

Sursa de finanţare: Bugetul alocat: 
 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
20 Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Anexa 
nr. 3/53/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal, Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Consiliul Economic si Social, Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Consiliul National de Soluţionare a Contestatiilor, Anexa 
3/52/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 
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38. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01, 
Capitolul 6700, Grupa/Titlu 
20, Titlul II Bunuri si servicii 

Alocarea sumei de 350 mii de 
lei  pentru demararea 
procesului de instituire a 
Centrelor Comunitare 
Romanesti în statele în care 
sunt înregistraţi cel putin 5.000 
de cetateni români. 
 
Iniţiator: 
 Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Activităţile educative şi artistice întreprinse de Centrele 
Comunitare Romanesti vor contribui la promovarea 
patrimoniului cultural şi istoric naţional.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat: 
 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
20 Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Anexa 
nr. 3/53/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal, Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Consiliul Economic si Social, Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Consiliul National de Soluţionare a Contestatiilor, Anexa 
3/52/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 

39. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01, 
Capitolul 5100, Grupa/Titlu 
59 Alte Cheltuieli 

Alocarea sumei de 50 mii de 
lei pentru sprijinirea 
organizaţiilor cetăţenilor 
israelieni originari din 
România. 
 
Iniţiator: 
 Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Românii din Israel au solicitat în repetate rânduri sprijin 
pentru organizaţiile lor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat: 
 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
20 Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 
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Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Anexa 
nr. 3/53/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal, Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Consiliul Economic si Social, Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Consiliul National de Soluţionare a Contestatiilor, Anexa 
3/52/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

40. Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/14/01, 
Capitolul 5100, Grupa/Titlu 
70 Cheltuieli de capital 

Alocarea sumei de 250 mii de 
lei în vederea modernizării 
spaţiului de aşteptare la 
ghişeele misiunilor 
diplomatice din Qatar, Egipt, 
Emiratele Arabe Unite, Liban, 
Maroc, Tunisia. 
 
Iniţiator: 
 Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Ambasadele şi Consulatele României reprezintă, în primul 
rând, imaginea ţării peste hotare. Pentru îmbunătăţirea 
imaginii instituţionale, dar şi pentru asigurarea unui confort 
minimal se recomandă reorganizarea spaţiului misiunilor 
diplomatice (suplimentarea numărului de scaune, 
achiziţionarea unor dozatoare cu apă, a unor copiatoare, etc). 
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat: 
 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
20 Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Anexa 
nr. 3/53/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal, Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Consiliul Economic si Social, Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 

restricţiile 
bugetare şi 
planurile MAE 
de a reglementa 
domeniul 
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5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Autoritatea Electorală Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

Consiliul National de Soluţionare a Contestatiilor, Anexa 
3/52/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
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