
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              SENATUL                                                                CAMERA DEPUTAŢILOR                                  
    COMISIA ROMÂNILOR                                       COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE         
        DE PRETUTINDENI                                                     DE ROMÂNI DIN AFARA   
                                                                                                      GRANIŢELOR ŢĂRII 
 
Bucureşti, 22 noiembrie 2013                                                Bucureşti, 22 noiembrie 2013                                     
Nr. LXIV/ 303/22.11.2013                                                      Nr. 4c-18/578/22.11.2013 
 

AVIZ  
 

asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014  
 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, Comisia românilor de pretutindeni a Senatului şi Comisia pentru comunităţile de români 
din afara graniţelor ţării a Camerei Deputaţilor au primit spre dezbatere şi avizare Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2013, prin adresele nr. L654/2013 şi nr. PLx 514/2013. 
 

Potrivit prevederilor art. 67 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii, au 
examinat proiectul de lege sus-menţionat şi anexele acestuia în şedinţa din 22 noiembrie 2013. 
 
La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Afacerilor Externe. 
 
La dezbaterile din 22 noiembrie 2013, au fost prezenţi 6 senatori din numărul total de 11 membri ai 
Comisiei românilor de pretutindeni, respectiv 11 deputaţi din numărul total de 15 membri ai 
Comisiei pentru  comunităţile de români din afara graniţelor. 

În urma examinării, în şedinţa comună din data de 22 ianuarie 2013, comisiile reunite au hotărât să 
avizeze favorabil bugetul Ministerului Afacerilor Externe (anexa 3/14 – pentru domeniul 
românilor de pretutindeni) cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere, cu amendamentele admise 
cuprinse în Anexa 1 şi amendamentele respinse cuprinse în Anexa 2.    

  

 
              PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
                    Senator                                                                                    Deputat 
 
        Bujor Dumitru Marcel                                                            Lubanovici Mircea

mona.alesandru
New Stamp



    ANEXA 1 
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (pentru domeniul românilor de pretutindeni) 

 
 AMENDAMENTE ADMISE 

 
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 Ministerul Afacerilor 
Externe 
 
 
Propunere 2014: 8.000 mii lei.   

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Externe cu suma 
de 2.000 mii lei la Cap. 5001, Titlul X  
Alte cheltuieli, art. 59.07 - Sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora. 
 
Cu modificarea corespunzătoare a 
anexelor 
 
 
 
Autori:  
 
Deputat PNL Cristina Pocora 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

În ultimul deceniu numărul 
cetăţenilor români aflaţi în 
străinătate a crescut rapid 
până la câteva milioane. 
Pentru România reprezintă o 
prioritate apărarea drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii 
românilor,  promovarea 
identităţii, drepturilor şi 
valorilor spirituale ale 
comunităţilor de români, 
menţinerea identităţii 
culturale şi lingvistice. 
De asemenea, România are 
datoria de a susţine în 
continuare programe culturale 
dedicate etnicilor români care 
trăiesc în alte ţări.  
    
Sursa de finanţare: Bugetele 
Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului 
Finanţelor Publice, 
Ministerului Muncii, 
Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerului Transporturilor, 
Ministerului Culturii 

- 

 



  

 
 
    ANEXA 2 
 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (pentru domeniul românilor de pretutindeni) 
 

 AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr 
crt 

Text proiect 
Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ali
neat 

Text amendament propus  
(Autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 6501/Grupa 01 
cheltuieli curente. 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 40 mii lei pentru material 
didactic oferit ca sprijin pentru 
Şcoala Junimea Românească din 
Montreal, Canada.  
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii şi eficientizării 
procesului educaţional pentru 
copiii etnicilor români stabiliţi în 
Canada. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă.  

2 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 6501/Grupa 01 
cheltuieli curente. 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 40 mii lei pentru material 
didactic oferit ca sprijin pentru 
Şcoala Creştină Română Logos, din 
Chicago  

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii culturii şi  identităţii 
româneşti, prin eficientizarea 
procesului educaţional pentru 
copiii etnicilor români stabiliţi în 
Statele Unite ale Americii. 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 
 
 



  

 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 5001/Grupa 59, 
Art.07. 
 
Titlu X alte cheltuieli 
 

Majorarea sumelor din Anexa 
nr.3/14  din Legea Bugetului de Stat 
cu suma de 200 mii lei pentru 
procurarea de aparatură tehnică 
necesară pentru desfăşurarea 
eficientă a Programului Consulat 
Itinerant din SUA. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea 
perfectarii documentelor de 
călătorie şi rezolvarea serviciilor 
consulare cele mai uzuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 
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Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 5001/Grupa 59, 
Art.07. 
 
Titlu X alte cheltuieli 
 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 200 mii lei pentru 
procurarea aparaturii tehnice 
necesare Programului Consulat 
Itinerant din Canada. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
perfectarii documentelor de 
călătorie şi rezolvarea serviciilor 
consulare cele mai uzuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 5001/Grupa 59, 
Art.07. 
 
Titlu X alte cheltuieli 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 200 mii lei pentru 
procurarea aparaturii tehnice 
necesare Programului Consulat 
Itinerant din Australia 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
perfectarii documentelor de 
calatorie şi rezolvarea serviciilor 
consulare cele mai uzuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 
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Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 5001/Grupa 59, 
Art.02. – alte cheltuieli 
 
 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 100 mii lei  pentru 
organizarea Congresului Ziariştilor 
de origine română North American 
Romanian Press Association 
(NARPA). 
 
 
 
   Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
organizarării de forumuri, 
seminarii şi mese rotunde cu 
mass media românească din 
SUA şi Canada. Asociaţia 
Jurnaliştilor Români din SUA şi 
Canada are ca scop 
îmbunătăţirea comunicării între 
diferitele instituţii media  
româneşti din SUA şi Canada, 
dintre acestea şi instituţiile din 
România şi societatea civilă, cât 
şi găsirea de soluţii comune 
pentru strategii de comunicare a 
diferitelor puncte comune de 
vedere, planuri şi proiecte de 
promovare a culturii române, a 
identităţii românilor de pe 
continentul nord american, a 
promovării valorilor naţionale şi 
spirituale româneşti.  

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 



  

 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

7 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, 
art.02 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 100 mii lei  pentru 
organizarea Congresului liderilor 
organizaţiilor romaneşti din SUA 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
întăririi relaţiilor la nivelul 
mediului asociativ, pentru a 
realiza un militantism identitar 
eficient şi depăşirea sincopelor 
în relaţia cu autorităţile din 
România. 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 

8 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, 
art.07 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 100 mii lei  pentru 
organizarea Congresului liderilor 
organizaţiilor româneşti din Canada. 
 
 
 
 
 

Majorarea sumei în vederea 
revigorării Congresului român-
canadian, care există din anul 
1958 în Canada. Noua 
conducere a Congresului îşi 
propune parteneriate cu toate 
asociaţiile din Canada şi doreşte 
o întâlnire naţională la Montreal 
în anul 2014. 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 



  

Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

 
9 Suma se introduce la 

Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, 
art.07 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 100 mii lei  pentru 
organizarea Congresului liderilor 
organizaţiilor româneşti din 
Australia. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
întăririi relaţiilor la nivelul 
mediului asociativ, pentru a 
realiza un militantism identitar 
eficient şi depăşirea sincopelor 
în relaţia cu autorităţile din 
România. 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 

10 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 6701, Grupa 01,  
- cheltuieli curente 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 55 mii lei pentru finanţarea 
Revistei Clipa din SUA. 
 
 
 
 
 
 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii revistei Clipa, cea mai 
veche publicaţie de limba 
română de pe continentul 
american, cu apariţie constant 
săptămânală, inclusă în 
Presidential Who's Who, 
nominalizată la Biblioteca 
Congresului Statelor Unite ale 
Americii şi posesoarea celor mai 
înalte distincţii americane. 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 



  

 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Biblioteci celebre, printre care 
cea din Ierusalim, Berlin şi 
Budapesta au solicitat-o în 
rafturile lor  

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
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Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 6501/Grupa 01 
cheltuieli curente. 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 50 mii lei pentru asigurarea 
unui supliment educativ pentru copiii 
românilor din Canada şi SUA. 
Istorie, literatură, geografie şi 
matematică, într-un supliment 
educaţional al unei publicaţii din 
Canada. 
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii şi eficientizării 
procesului educaţional pentru 
copiii etnicilor români stabiliţi în 
Canada şi SUA. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 

12 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 6701, Grupa 01,  
- cheltuieli curente 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 25 mii lei pentru 
dezvoltarea emisiunii de radio 
Marca-RO Montreal, care există de 9 
ani pe frecvenţa FM.  

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii singurei emisiuni 
româneşti de radio difuzată în 
direct la Montréal. 
Se adresează tinerilor de orice 
vârstă, care doresc sa fie la 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 



  

 
 
 
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

curent cu ultimele ştiri din 
Canada şi România, cărora le 
place sportul şi muzica buna. 
Emisiunea constituie un mijloc 
bun de comunicare cu etnicii 
români, întrucât se bazează şi pe 
dialogul cu ascultătorii în urma 
căruia se obţin impresiile, ideile, 
gândurile şi sugestiile românilor 
din Montreal. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, 
art.07 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14 din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 10 mii lei pentru 
Organizarea Festivalul Origini 
Româneşti Chicago (Niles). 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii „Festivalului Originii 
Româneşti”. Acesta este 
organizat anual începând cu 
2010 de către Romanian-
American Network. Ţelul 
acestuia este de a promova 
identitatea culturală românească 
publicului american şi de a oferi 
tuturor ocazia de a interacţiona 
şi a întări legăturile cu 
comunitatea românească şi în 
interiorul ei. 
Este un eveniment ce se bucură 
de o largă mediatizare şi se 
adresează celor 150.000 de 
români din Chicago şi din 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 



  

împrejurimi. De asemenea, 
„Festivalul Originii Româneşti” 
este evenimentul socio-cultural 
din Statele Unite care a reunit 
cel mai mare număr de etnici 
români şi invitaţi interesaţi în 
cultura şi tradiţiile româneşti. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
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Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, 
art.07 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 30 mii lei pentru 
organizarea Festivalului Românesc 
„Renaşterea”, în perioada 2-4 Mai la 
Hollywood, Florida. 
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii Festivalului Românesc 
„Renaşterea”. Acesta este primul 
festival romanesc de anvergură 
în Sudul Floridei şi îşi propune 
solidificarea legăturilor în cadrul 
comunităţilor româneşti precum 
şi promovarea, cultivarea şi 
păstrarea tradiţiilor, culturii şi 
spiritualităţii strămoşeşti. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

15 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, 
art.07 
Titlu X - alte cheltuieli 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 30 mii lei pentru 
organizarea Zilei Naţionale a 
României la Detroit, Michigan 
(SUA). 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii evenimentul organizat 
pentru 1 decembrie la Detroit, 
Michigan (SUA). Acesta 
prevede în program concerte, 
vernisaje, mese rotunde, 
proiecţii de film şi spectacole. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 

16 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, 
art.07 
Titlu X - alte cheltuieli 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 30 mii lei pentru 
organizarea Zilei Naţionale a 
României în Phoenix, Arizona 
(SUA). 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii evenimentului 
organizat cu ocazia Zilei 
Naţionale a României în 
Phoenix, Arizona (SUA). 
Programul include reprezentaţii 
artistice întreţinute de artişti 
români care vor interpreta 
muzică clasică şi tradiţională, 
precum şi proiecţii de film şi 
spectacole. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

17 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, 
art.07 
Titlu X - alte cheltuieli 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 
3/14  din Legea Bugetului de Stat cu 
suma de 30 mii lei pentru 
organizarea Zilei Naţionale a 
României la Toronto, Canada. 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
  

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii evenimentului 
organizat cu ocazia Zilei 
Naţionale a României în la 
Toronto, Canada. Evenimentul 
organizat pentru 1 decembrie va 
avea în program concerte, 
vernisaje, mese rotunde, 
proiecţii de film şi spectacole. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 

18 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5101/titlul 70-
Cheltuieli de capital.  

Alocarea sumei de 150 mii lei pentru 
reabilitarea Ambasadei României din 
Israel. 
 
Autor: 
Deputat PC Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 

 

Clădirea Ambasadei României 
din Israel se află într-o stare 
deplorabilă şi ar putea reprezenta 
un risc atât pentru siguranţa 
personalului, cât şi pentru 
românii ce  solicită sprijinul 
personalului diplomatic. 
Comunitatea originarilor din 
România numără în Israel peste 
200.000 de persoane. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietatilor, Anexa 
nr. 3 / 55 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 

Amendamentul propus 
nu face referire la 
bugetul alocat românilor 
de pretutindeni, ci este 
de competenţa 
Ministerului Afacerilor 
Externe. 



  

SERVICII, TITLUL X ALTE 
CHELTUIELI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE. 
 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3 / 
53 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 
 
Consiliului Concurenţei, Anexa 
nr. 3 / 08 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 

19 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 6701 /titlul 
59/articol 07 Sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative 
ale acestora. 

Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
finanţarea construcţiei Parohiei 
Sfântului Apostol Andrei, 
reprezentanţa Bisericii Ortodoxe 
Române în Africa de Sud, 
Johannesburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma este necesară pentru 
ridicarea construcţiei bisericii ce 
va deservi cei 1.000 de cetăţeni 
români din zonă. Se urmareşte 
păstrarea identităţii spirituale a 
românilor din afara graniţelor 
ţării. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietatilor, Anexa 
nr. 3 / 55 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 

Amendamentul propus 
nu face referire la 
bugetul alocat românilor 
de pretutindeni, ci este 
de competenţa 
Ministerului Afacerilor 
Externe. 



  

 
 
 
 
Autor: 
Deputat PC Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 

 

TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL X ALTE 
CHELTUIELI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE. 
 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3 / 
53 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 
Consiliului Concurenţei, Anexa 
nr. 3 / 08 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE. 

20 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5101/titlul 11 Cărţi, 
publicaţii şi materiale 
documentare. 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 30 mii  lei pentru 
înfiinţarea unor biblioteci în limba 
română în cadrul Ambasadelor 
României din Egipt, Qatar, Tunisia 
Emiratele Arabe Unite, Liban şi 
Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Păstrarea identităţii lingvistice şi 
culturale a românilor din afara 
graniţelor ţării. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietatilor, Anexa 
nr. 3 / 55 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL X ALTE 
CHELTUIELI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE. 

Amendamentul propus 
nu face referire la 
bugetul alocat românilor 
de pretutindeni, ci este 
de competenţa 
Ministerului Afacerilor 
Externe. 



  

 
 
 
 
Autor: 
Deputat PC Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 

 

 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3 / 
53 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 
 
Consiliului Concurenţei, Anexa 
nr. 3 / 08 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  

21 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5101 /titlul 10 
Cheltuieli de personal. 

Alocarea sumei de 120 mii de lei 
pentru remunerarea personalului ce 
va desfăşura cursuri de limba arabă 
în cadrul Ambasadelor României din 
Iordania şi Emiratele Arabe Unite. 
 
Autor: 
Deputat PC Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 

 

Necunoaşterea limbii arabe 
îngreunează procesul de 
integrare a cetăţenilor români în 
cadrul statelor arabe: apar 
complicaţii privind încheierea 
contractelor de muncă, 
contractelor de închiriere a 
locuinţelor, apar dificultăţi de 
comunicare cu cetăţenii arabi 
care nu cunosc limba engleză. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietatilor, Anexa 
nr. 3 / 55 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 

Amendamentul propus 
nu face referire la 
bugetul alocat românilor 
de pretutindeni, ci este 
de competenţa 
Ministerului Afacerilor 
Externe. 



  

SERVICII, TITLUL X ALTE 
CHELTUIELI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE. 
 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3 / 
53 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 
 
Consiliului Concurenţei, Anexa 
nr. 3 / 08 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 
 

22 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
titlul I Cheltuieli de personal 
 

Alocarea sumei de 250 mii de lei 
pentru suplimentarea personalului 
Ambasadei României din Abu Dhabi 
şi a Consulatului României de la 
Dubai.  
 
 
Autor: 
Deputat PC Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 

 

 
Comunitatea cetăţenilor români 
din Emiratele Arabe Unite, în 
număr de 5000 de persoane, a 
solicitat în repetate rânduri 
suplimentarea personalului 
misiunii diplomatice din 
Emiratele Arabe Unite, pe motiv 
că personalul actual nu face faţă, 
din punct de vedere numeric, 
solicitărilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Amendamentul propus 
nu face referire la 
bugetul alocat românilor 
de pretutindeni, ci este 
de competenţa 
Ministerului Afacerilor 
Externe. 



  

alocat 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietatilor, Anexa 
nr. 3 / 55 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL X ALTE 
CHELTUIELI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE. 
 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3 / 
53 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 
 
Consiliului Concurenţei, Anexa 
nr. 3 / 08 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 

23 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
titlul X Alte cheltuieli 
 

Alocarea sumei de 50 mii de lei 
pentru sprijinirea filialelor Uniunii 
Originarilor din România ( H.O.R-
uri) din Israel. 
 
 
 
 

Românii din Israel au solicitat în 
repetate rânduri sprijin pentru 
organizaţiile lor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat 
Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietatilor, Anexa 

Amendamentul propus 
nu face referire la 
bugetul alocat românilor 
de pretutindeni, ci este 
de competenţa 
Ministerului Afacerilor 
Externe. 



  

 
 
 
Autor: 
Deputat PC Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 

 

nr. 3 / 55 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL X ALTE 
CHELTUIELI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE. 
 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3 / 
53 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 
 
Consiliului Concurenţei, Anexa 
nr. 3 / 08 / 01, TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII, TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, TITLUL XII 
ACTIVE NEFINANCIARE.  
 

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

Majorarea sumei din Anexa 3/14 din 
Legea Bugetului de Stat cu suma 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 
Olbia – necesar comunităţii 
româneşti în Comunitatea din 
Italia, zona Sardinia  unde 
locuiesc peste 3000 de români. 
 
Sursa de finanţare: bugetul de 
stat  
 

Nu este specificată 
concret sursa de 
finanţare. 



  

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

Majorarea sumei din Anexa 3/14 din 
Legea Bugetului de Stat cu suma de 
400 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 – necesar 
comunităţii româneşti în 
Comunitatea din Spania, zona 
Sardinia  unde locuiesc peste 10 
000  de români. 
 
Sursa de finanţare: bugetul de 
stat  
 
 

Nu este specificată 
concret sursa de 
finanţare. 

26 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 5100./paragraf 
01/grupa 10 cheltuieli de 
personal  
 

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

Majorarea sumei în vederea 
suplimentării cheltuielilor cu 
personalul ambasadelor şi 
consulatelor aparţinând 
Ministerului de Afaceri Externe. 
Dat fiind faptul că personalul 
consular este insuficient ca 
număr pentru a face faţă 
cerinţelor derivate din specificul 
serviciilor consulare având în 
vedere numeroasele comunităţi 
româneşte existente în afara 
graniţelor ţării.  
 
Sursa de finanţare: bugetul de 
stat  
 
 

Nu este specificată 
concret sursa de 
finanţare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

27 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 
capitolul 5001./paragraf 
59/grupa 07 
 
TITLUL X - ALTE 
CHELTUIELI   

 

Majorarea sumei din Anexa 3/14 din 
Legea Bugetului de Stat cu suma de 
100 mii  lei pentru cheltuielile 
Departamentului politici pentru 
relaţia cu românii de pretutindeni. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat  Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suplimentarea sumei în vederea 
suplimentării cheltuielilor în 
vederea susţinerii proiectelor 
Departamentului politici pentru 
relaţia cu românii de 
pretutindeni ca urmare a faptului 
că anul anterior solicitările de 
susţinere a proiectelor au depăşit 
de şapte ori bugetul alocat 
pentru anul 2013. 
 
 
Sursa de finanţare: bugetul de 
stat  

Nu este specificată 
concret sursa de 
finanţare. 

28 Anexa nr. 3/14/02 
Capitol 5001/grupa/titlul 
51/articol 01 - Transferuri 
curente 
 
 
Ministerul Afacerilor Externe 
 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Afacerilor Externe cu 450 mii lei 
pentru repatrierea cetăţenilor români 
decedaţi în afara graniţelor ţării. 
  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 
5 miliarde lei 
 
Autorul amendamentului: Senator 
Viorel Badea, PDL 
 

Repatrierea corpurilor 
persoanelor decedate în afara 
graniţelor ţării reprezintă încă o 
problemă majoră pentru 
România, care trebuie rezolvată 
cât mai repede. 
 
 
 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 



  

29 Anexa nr. 3/14/02 
 
Capitol 5001/Grupa/Titlul 59, 
Articol 07, Titlul 10 Alte 
cheltuieli, Sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative 
ale acestora  
 
Ministerul Afacerilor Externe 

Alocarea sumei de 2.300 mii lei 
pentru susţinerea financiară a 
activităţii organizaţiilor 
reprezentative ale românilor din 
vecinătate şi Europa (sprijinirea 
proiectelor educaţionale, culturale, 
religioase şi civice). 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 
5 miliarde lei 
 
 
Autorul amendamentului: Senator 
Viorel Badea, PDL 

În vederea păstrării şi 
promovării identităţii naţionale, 
culturale şi spirituale a 
comunităţilor româneşti de 
pretutindeni. 
 

Sursa de finanţare a 
amendamentului propus 
este generică şi 
neviabilă. 

 
 


