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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 

                        CAMERA DEPUTAŢILOR                           S E N A T U L 
 
          Comisia pentru politică economică,                      Comisia economică, industrii 
                   reformă şi privatizare                                                               şi servicii 
      Nr.21/19/28.01.2013                           Nr.XX/17/28.01.2013 
 
          Comisia pentru industrii şi servicii                   Comisia pentru     privatizare şi 
                                  administrarea activelor statului 
      Nr.23/15/28.01.2013                        Nr.XXI/8/28.01.2013 
 
 

AVIZ  COMUN 
 

asupra Legii bugetului de stat pe anul 2013 
 

 
În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul şedinţelor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi 
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului au 
fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013, 
trimis de Guvern. 

 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege, menţionat 
mai sus, în şedinţa din 28 ianuarie 2013. 

 
Cele patru comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 

anexele acestuia cu privire la proiectele de buget al Secretariatului General al General 
al Guvernului inclusiv pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine. 
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La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 

ai Ministerului Finanţelor Publice şi Secretariatului General al Guvernului sub 
coordonarea domnului ministru Dan Şova. 

 
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2013 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de  buget al  Secretariatului 
General al Guvernului a fost avizat favorabil. 

 
Amendamentele respinse sunt redate în anexa la prezentul Aviz. 
 
În raport cu obiectul şi conţinutul sau iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 
 
        PREŞEDINTE,              PREŞEDINTE, 
 
      Deputat Mihai TUDOSE            Senator Lucian ILIESCU 
 
 
 
 
 
              PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE, 
 
           Deputat Iulian IANCU                     Senator Mircea-Marius BANIAS 
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ANEXĂ 
                                                                  AMENDAMENTE RESPINSE : 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 10.000.000 lei pentru 
repatrierii cetatenilor decedati in diaspora  
 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

In vederea incheierii nei situatii 
de ordin moral si administrativ 
privitor la cetatenii romani 
decedati in strainatate si a 
solutionarii acesteia, este 
necesara alocarea de fonduri strict 
pentru acest capitol. 
Alocarea acestor fonduri va duce 
la o in vederea repatrierii 
cetatenilor decedati in diaspora. 
Sursa de finantare: sume alocate 
din bugetul de stat: Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

2.   Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
finantarea principalului saptamanal 
romanesc din diaspora „Noi in Spania” din 
Comunitatea Madrid, localitatea  
Fuenlabrada 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Necesitatea sustinerea  presei 
romanesti din strainatate, a 
principalului saptamanal 
romanesc din diaspora „Noi in 
Spania” din Comunitatea Madrid, 
localitatea  Fuenlabrada, 
saptamanal urmarit de 80.000 de 
cetateni romani.  
Sursa de finantare: sume alocate 
din bugetul de stat: Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 5001 –/titlul 01-
cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

3.  Secretariatul General al Guvernului 
- Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa nr. 3 / 13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei pentru 
restaurarea si conservarea 
cladirii(restaurarea fatadelor si inlocuirea 
invelitorii acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis Universitar 

Este necesara restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Bucuresti – Arhiescopia Bucurestilor 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

4. Anexa nr. 3 /13 Secretariatul 
General al Guvernului -  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 Lei pentru 
suplimentarea cheltuielilor cu privire la 
materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional pentru INSTITUTUL EUDOXIU 
HURMUZACHI PENTRU ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara suplimentarea 
cheltuielilor cu privire la 
materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional pentru 
INSTITUTUL EUDOXIU 
HURMUZACHI PENTRU 
ROMANII 
DE PRETUTINDENI 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

5.  Secretariatul General al Guvernului 
- Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa nr. 3 / 13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii  Catedralei 
Ortodoxe Române de la Madrid şi a sediului 
administrativ al episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  Catedralei 
Ortodoxe Române de la Madrid şi 
a sediului administrativ al 
episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

6. Secretariatul General al Guvernului - 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa nr. 3 / 13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii 
pentru viitoarea biserică ortodoxă română 
Din Alcala de Henares din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  viitoarea 
biserică ortodoxă română Din 
Alcala de Henares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Grup Parlamentar PP-DD Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

7. 

  la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unor 
unitati de cult in cazul Manastirii Sihastria 
judetul Neamt 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara intretinerea si 
functionarii unor unitati de cult in 
cazul Manastirii Sihastria judetul 
Neamt 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

8.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
continuarea constructiei cladirii  pentru 
viitoarea  
biserica parohială a Parohiei Ortodoxe 
Române „Intrarea Domnului în Ierusalim”, 
din Ostia din cadrul Episcopiei Italiei 
apartinand B.0.R 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  pentru 
viitoarea  
biserica parohială a Parohiei 
Ortodoxe Române „Intrarea 
Domnului în Ierusalim”, din 
Ostia din cadrul Episcopiei Italiei 
apartinand B.0.R. 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

9.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult  Parohia Ortodoxa Romana "Botezul 
Domului" din Roquetas de Mar din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Este sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia Ortodoxa Romana 
"Botezul Domului" din Roquetas 
de Mar din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

este sustenabilă. 

10.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

11.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult penticostal Biserica Maranata din 
Roquetas del Mar- Spania  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal penticostal Biserica 
Maranata din Roquetas del Mar- 
Spania necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

12.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Alfa si 0mega din 
Lerida- Spania necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

13.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  Prin vot, membrii celor 



  7

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 
 

de cult: Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Aielo de Malferit, Valencia din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

14.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia Albacete 
din cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” din Albacete, Provincia 
Albacete din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

15.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de Henares, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

16.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfânta Cruce” dinAlcala 
del Jucar (Albacete) din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania Parohia 
„Sfânta Cruce” din Alcala del 
Jucar (Albacete) din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

17.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Zămislirea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din  Alcañiz, Teruel din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Zămislirea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din  Alcañiz, 
Teruel din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

18.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult:  Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Biserica Santa Lucia din Caspe, 
Zaragoza din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

01-cheltuieli curente. este sustenabilă. 

19.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sf. Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, 
Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi 
Vasile din Telciu” din Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie 
Todoran din Bichigiu, Vasile din 
Mocod, Grigore din Zagra şi 
Vasile din Telciu” din Alicante 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

20.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult:  Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) din 
 Almendralejo, Badajoz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Marcu” (25 Aprilie) 
din  Almendralejo, Badajoz din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

21.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan” din Almeria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan” din Almeria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

22.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

23.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu”  din Aranjuez din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Apostol Iacob Zevedeu”  
din Aranjuez din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

24.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare”  din Arbucies din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare”  din Arbucies din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

25.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Apostol Andrei”  
din Arganda del Rey, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei”  din Arganda del Rey, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

26.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan”  din Ávila din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan”  din Ávila din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

27.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

28.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Benidorm, Alicante din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Benidorm, Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

29.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Tuturor Sfinţilor"  din 
Derio, Bizkaia din cadrul Episcopiei Spaniei 
si Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Tuturor Sfinţilor"  din Derio, 
Bizkaia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01- cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

30.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Burgos 
din cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Burgos din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

31.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Cuvios Paisie de la 
Neamţ” din Jimena de la Frontera, Cadiz 
din cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Paisie de 
la Neamţ” din Jimena de la 
Frontera, Cadiz din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

32.   a Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni”  din Calahorra, 
Provincia La Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Spiridon făcătorul 
de minuni”  din Calahorra, 
Provincia La Rioja din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

33.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ioan Românul”  
din Calatayud, Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Românul”  din 
Calatayud, Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

34.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Castellón de la Plana din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Castellón de la Plana din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

35.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Mare Muceniţă 
Tatiana” din Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

36.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfânta Muceniţă Filofteia” 
din Cordoba din cadrul Episcopiei Spaniei 
si Portugaliei apartinand B.0.R. 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

37.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia „Sfântul Ierarh 
Nectarie Taumaturgul” Coslada, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” din Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

38.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”  din Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

39.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Acoperământul Maicii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Acoperământul Maicii 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

capitolul  6701  
 

Domnului” din Elche, Alicante din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Domnului” din Elche, Alicante 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

40.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena” din Figueres din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Figueres 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

41.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina"  din  Fuenlabrada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

42.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Naşterea Maicii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

capitolul  6701  
 

Domnului”  din Gandesa, Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Gandesa, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

43.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Dumitru şi Sfinţii 
Doctori Cosma şi Damian”  din Gandia 
(Playa), Valencia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dumitru şi 
Sfinţii Doctori Cosma şi 
Damian”  din Gandia (Playa), 
Valencia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

44.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de la 
Tismana”  din Getafe din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Cuvios Nicodim de 
la Tismana”  din Getafe din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

45.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  Prin vot, membrii celor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

de cult: Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” 
din Gijon din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Parohia „Sfântul Antonie cel 
Mare” din Gijon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

46.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul și Sf. Ierarh Grigorie Palama  
din Girona (Catalunya) din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul și Sf. Ierarh Grigorie 
Palama  din Girona (Catalunya) 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

47.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Casian” din Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

48.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sf. Voievod Neagoe 
Basarab” din Huelva din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Voievod Neagoe Basarab” 
din Huelva din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

49.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Zămislirea Maicii 
Domnului”  din Huesca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Zămislirea Maicii Domnului”  
din Huesca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

50.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din 
Ibiza, Baleares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

51.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : Prin vot, membrii celor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

de cult: Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San Nicolás de 
Tolentino, Las Palmas de Gran Canaria din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” din Aldea de San 
Nicolás de Tolentino, Las Palmas 
de Gran Canaria din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

52.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava” din La Coruña din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava” din La Coruña din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

53.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia ”Sf. Cuv. Atanasie 
Atonitul” din Leganes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
”Sf. Cuv. Atanasie Atonitul” din 
Leganes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

54.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din Lleida din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din Lleida din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

55.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş” din Leon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

56.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfânta Treime” din 
Logroño, La Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii cult: Parohia 
„Sfânta Treime” din Logroño, La 
Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01- 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 



  22

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

57.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Prea Sfânta Fecioară 
Maria” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

58.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

59.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”  
din Malaga din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ioan Botezătorul”  din 
Malaga din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

60.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Cuv. Teodora de la Sihla” 
din  Manresa din cadrul Episcopiei Spaniei 
si Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” din  Manresa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

61.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  din Manzanares din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  din Manzanares din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

62.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Întâmpinarea Domnului”  
din Mejorada del Campo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  : 
Parohia „Întâmpinarea 
Domnului”  din Mejorada del 
Campo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

63.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfinţii Români”  din 
Mostoles din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Români”  din Mostoles 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

64.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”  
din Motril, Granada din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh”  din Motril, Granada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

65.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” din 
Murcia din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” 
din Murcia din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

66.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  Prin vot, membrii celor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

de cult: Parohia „Sfântul Evanghelist Luca”  
din Palma de Mallorca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

67.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Minunea Sfântului 
Arhanghel Mihail în Colose” din Barañain, 
Navarra din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” din Barañain, 
Navarra din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

68.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfânta Mare Muceniţă 
Anastasia Romana"  din Parla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

69.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  Prin vot, membrii celor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

de cult: Parohia „Sfântul Stelian, ocrotitorul 
copiilor”  din Pilar de la Horadada din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor”  din Pilar de 
la Horadada din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

70.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Soborul Maicii 
Domnului”  din Puerto de Sagunto din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Soborul Maicii Domnului”  din 
Puerto de Sagunto din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

71.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din Reus din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia de limbă ucrainiană 
„Sfântul Ierarh Nicolae" din 
Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

72.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia Prin vot, membrii celor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

de cult: Parohia „Sfântul Cuvios Ioan 
Scărarul”  din Requena din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

„Sfântul Cuvios Ioan Scărarul”  
din Requena din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

73.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Mina” din Rivas Vaciamadrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

74.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

75.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  Prin vot, membrii celor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

de cult: Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San Sebastian din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Parohia „Sfântul Mucenic 
Sebastian"  din Donostia-San 
Sebastian din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

76.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San Sebastian de los 
Reyes din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii şi Drepţii Părinţi 
Ioachim şi Ana"  din San 
Sebastian de los Reyes din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

77.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia  „Sfinţii Apostoli Petru si 
Pavel”  din Santander din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

78.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Cuvios Gheorghe 
de la Cernica” din Segovia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe de la 
Cernica” din Segovia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

79.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Dimitrie 
Basarabov”  din Sevilla din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

80.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet și 
Astion” din Sigüenza, Guadalajara din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Mucenici Epictet 
și Astion” din Sigüenza, 
Guadalajara din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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81.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Ghelasie de 
la Râmeţ” din Solsona din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Ghelasie de la 
Râmeţ” din Solsona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

82.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul” din Soria din cadrul  
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” 
din Soria din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

83.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”  
din Talavera de la Reina, Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de : Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh”  din 
Talavera de la Reina, Toledo din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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crt. 

Articolul din 
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84.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului”  din Tarancon, Cuenca din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Tarancon, Cuenca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

85.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfinţii Ierarhi Calinic de la 
Cernica şi Fructuosus de Tarragona” din 
 Tarragona din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfinţii Ierarhi Calinic de la 
Cernica şi Fructuosus de 
Tarragona” din  Tarragona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

86.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: Santa Cruz 
De Tenerife din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Buna Vestire”  din 
Municipiul: Adeje, Provincia: 
Santa Cruz De Tenerife din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 
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sursa de finanţare  
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3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

87.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

88.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Acoperământul Maicii 
Domnului”  din Toledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

89.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mucenic Mina” 
din Tomelloso, Ciudad Real din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

este sustenabilă. 

90.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sf. Mare Mucenic 
Panteleimon” din Torrejon de Ardoz, 
Madrid din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sf. Mare Mucenic Panteleimon” 
din Torrejon de Ardoz, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

91.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfantul Efrem cel Nou”  
din Torrent din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfantul Efrem cel Nou”  din 
Torrent din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

92.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sf. Efrem Sirul”  din La 
Zenia, Orihuela Costa din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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01-cheltuieli curente. 
93.   la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din Valdemoro 
din cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfintii Mărturisitori 
Visarion, Sofronie si Oprea”din 
Valdemoro din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

94.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Valencia din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Valencia 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

95.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Grigorie 
Teologul”  din Valladolid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 



  35

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

01-cheltuieli curente. 
96.   la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântu Serafim de Sarov”  
din Vilanova i la Geltru din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântu Serafim de 
Sarov”  din Vilanova i la Geltru 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

97.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul din Collado Villalba, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

98.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Paraclisul Episcopal „Naşterea 
Domnului”  din Villalbilla, 
Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

01-cheltuieli curente. 
99.   la Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din 
Villanueva de la Cañada, Madrid 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

100.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur”  din Villarreal, Castellón din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur”  din Villarreal, Castellón 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

101.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan de la 
Prislop din Villarejo de Salvanes din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul  Cuvios Ioan de 
la Prislop din Villarejo de 
Salvanes din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

01-cheltuieli curente. 
102.   La Secretariatul General al 

Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Prooroc Daniel”  
din Villarrobledo din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Prooroc Daniel”  
din Villarrobledo din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

103.   La Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Pahomie de la 
Gledin” din Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

104.   la  
Secretariatul General al Guvernului - 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa nr. 3 / 13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Haralambie” din Vinaros din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

01-cheltuieli curente. 
105.   la  

Secretariatul General al Guvernului - 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa nr. 3 / 13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din Vitoria-
Gasteiz, Alava din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand B.0.R.  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Sfinţii Doctori fără de 
arginţi Cosma şi Damian” din 
Vitoria-Gasteiz, Alava din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de romani 
din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

106.   la  
Secretariatul General al Guvernului - 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa nr. 3 / 13 /27 capitolul  6701  
 
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  
 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zaragoza din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

107.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid  
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Emaus din Madrid 
necesare comunitatii numeroase 
de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 



  39

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

este sustenabilă. 

108.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Anexa nr. 3 / 13 /27 
capitolul  6701  
 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii unitatii 
de cult: Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de Ardoz 
Iniţiatori:Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 
Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea  Sion  din Torrejon de 
Ardoz necesare comunitatii 
numeroase de romani din zona  
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa nr. 
3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –/titlul 
01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

109. Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
pe anul 2013 pe unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea bisericii “Buna 
Vestire”, str.Calea Călăraşilor nr. 3, Brăila 
– suma de 50.000 lei 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Nevoia urgenta de sume pt lucrari 
de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatii de 
cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

110 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe unitatile de 
cult astfel : Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Mina” strada Deva,nr.2, 
Brăila 
suma de 30.000 lei 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

111 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
pe anul 2013 pe unitatile de cult astfel : 

Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor Prin vot, membrii celor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Consolidarea şi restaurarea bisericii 
“Sfantul Dumitru” strada Smardan, nr.89, 
Brăila 
suma de 20.000 lei 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

112 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
pe anul 2013 pe unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea bisericii 
grecesti“Buna Vestire”strada Rubinelor, 
Brăila 
suma de 55.000 lei 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

113 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe unitatile de 
cult astfel : Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Sfantul Ioan Botezatorul”calea 
Galati nr.74, Brăila 
suma de 5.000 lei 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

114 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe unitatile de 
cult astfel : Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Sfintii Imparati Constantin si 
Elena” strada Scolilor nr.38 bis, Brăila 
suma de 5.000 lei 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

115 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
pe anul 2013 pe unitatile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea Bisericii 
“Nasterea Maicii Domnului” strada Aleea 
Invatatorilor nr.1, Brăila 
suma de 5.000 lei 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

116 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2013 pe unitatile de 
cult astfel : Consolidarea şi restaurarea 
Bisericii Adventista de Ziua a Saptea  strada 
Independentei nr.238 bis, Brăila 
suma de 3.000 lei 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

117 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 10000 de lei 
comunei Dudesti pentru programul de 
reabilitare a lacasurilor de cult din zona. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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este sustenabilă. 

118 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Refacerea zonei parohiale a Bisericii din 
satul Polizu, comuna Stancuta, judetul 
Braila. 
suma de 3.000 lei 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

119 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 4.000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii “Adormirea Maicii Domnului”, 
comuna Maxineni, judetul Brăila 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

120 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3.000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii otodoxe din satul Gulianca, 
comuna Salcia Tudor, judetul Brăila 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

121 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 2.000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 

Suma este necesară  lucrărilor de 
reabilitare. Prin vot, membrii celor 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Bisericii ortodoxe din satul Albina, comuna 
Tichilesti, judetul Brăila 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

122 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 10 000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii armene,strada Galati, municipiul 
Brăila. 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

123 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 12 000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii bulgare “Inaltarea 
Domnului”,bulevardul Al.I.Cuza,nr.124, 
municipiul Brăila. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

124 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2 000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Batogu,comuna 
Ciresu, judetul Brăila. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-

Suma este necesară lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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DD se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

125 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3 000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Berlesti, judetul 
Brăila. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

126 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2500 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Agaua,comuna 
Frecatei judetul Brăila. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară lucrărilor 
dereabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

127 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Drogu,comuna 
Galbenu,judetul Brăila. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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este sustenabilă. 

128 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2300 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Florica,comuna 
Rosiori,judetul Brăila. 
 

Suma este necesară lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

129 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Gropeni,judetul 
Brăila. 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

130 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Cotu 
Lung,comuna Silistea,judetul Brăila. 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

131 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 2500 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 

Suma este necesară lucrărilor de 
reabilitare. Prin vot, membrii celor 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Bisericii ortodoxe din satul Satuc,comuna 
Galbenu,judetul Brăila. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

132 Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 3000 lei 
pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul Titcov,comuna 
Frecatei,judetul Brăila. 
Initiator: deputat PP-DD Nistor Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputatilor PP-
DD 

Suma este necesară lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

133 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de 
Stat pentru Culte cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizarea bisericii Sf  Nicolaie si Sf 
Pantelimon str. D. Cantemir nr.9 cartier 
Podeni 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Stadiul Actual 
La nivelul anului 2009 ar mai fi 
necesar investitii totale in valoare 
de 717.578 ron 
Parohia are in prezent un numar 
de 328 familii si o vechime de 
peste 300 ani 
Lucrarile au inceput in 1997, 
dupa ce  in 1977  a fost distrusa 
de cutremur  
Pana in prezent  din total suma 
cheltuita, doar 5% reprezinta cota 
Secretariatului de sta pentru culte. 
Restul sumei sunt donatii ale 
enoriasilor 
Trecerea timpului a degradat si va 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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degrada structura actuala 
Dorinta spirituala a enoriasilor de 
a crea un lacas de cult in cartier 
pentru a se evita migratia spre 
alte lacase mai departe de 
locuintele lor 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

134 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru construirea bisericii Sfintii Apostoli 
Petru si Pavel  
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 

Asigurarea accesului pentru toata 
populatia din zona Lirei  la 
serviciile bisericii 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

135 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 50 mii 
lei pentru următoarea unitate  
de cult din judeţul Vaslui: Parohia Draxeni, 
com. 
Rebricea – biserică nouă în 
construcţie – 50 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

136 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului   cu 
suma de 40  mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia Portari, 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 



  48

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Sustinerea cultelor com. Zăpodeni – biserică nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

137 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune Secretariatului General al 
Guvernului  cu suma de 30 mii lei pentru 
următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia Moara 
Domnească –reparaţii capitale biserică - 30 
mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

138 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune bugetului Secretariatului 
General al Guvernului  cu suma de 40 mii 
lei pentru următoarea unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia Poieneşti 
– biserică  nouă în construcţie – 40 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

139 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea Secretariatului 
General al Guvernului      cu suma de 100 
mii lei pentru următoarea unitate de cult din 
judeţul Vaslui: Parohia Mălăieşti, com. 
Vutcani – reparaţii capitale biserică – 100 
mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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prezidentiale precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

140 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 30 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Biserica sat 
Deleni, com. 
Hoceni – reabilitare – 30 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

141 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului    cu 
suma de 100 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Biserica 
Vâltoteşti, com. 
Viişoara – reconstrucţie 
biserică arsă din temelii – 100 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

142 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 40 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Biserica Ştefan 
cel Mare, com. 
Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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143 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 50 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia Negresti 
- III, Biserica 
“Taierea Capului Sfantului Ioan 
Botezatorul” – reabilitare construcţie – 50 
mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

144 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 50 mii lei pentru următoarea 
unitate 
de cult din judeţul Vaslui: Parohia Dumesti 
– II, sat Valea 
Mare – continuare construcţie – 50 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

145 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12-Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 170 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: Biserica 
din Parohia Tanacu (monument istoric) – 
clopotniţă – 170 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului Bugetul 
administratiei prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

146 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de  170 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: Biserica 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
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cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

din Parohia Burghelesti (monument istoric) 
– clopotniţă – 170 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

147 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 50 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Telejna, Com. Zapodeni – continuare 
construcţie – 50 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

148 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 50 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic 
construcţie nouă – 50 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

149 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 40 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: Biserica 
„Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” suburbia Rediu, Vaslui 
– 40 mii lei 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului Bugetul 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
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Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD administratiei prezidentiale sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

150 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 40 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Adormirea Maicii 
Domnului”, Vaslui – 40 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: Bugetul 
ministerului Bugetul 
administratiei prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

151 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 25 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Sfântul Nicoale”, 
Vaslui – 25 mii lei  
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului Bugetul 
administratiei prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

152 Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  cu 
suma de 25 mii lei pentru următoarea 
unitate de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
„Constantin şi Elena” 
Cartier Gară, Vaslui – 25 mii lei 
Deputat Tudor Ciuhodaru Grup PP-DD 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 
noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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153 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 13 – Contributia 
statului, pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Romane din afara 
granitelor 

Se popune suplimentarea contribuţiei 
statului pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor cu 5.000 mii 
lei. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în 
general nu beneficiează de spaţii 
proprii pentru activităţile 
religioase.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

154 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii lei pentru 
pictura la parohia Copşa Mică sat, judeţul 
Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
pictură la parohia Copşa Mică 
(sat), judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

155 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii lei pentru 
Parohia Buzăiel, sat Buzăiel, judeţul Braşov 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
construcţie la Parohia Buzăiel, sat 
Buzăiel, judeţul Braşov  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

156 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 150 mii lei pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
construcţie la Parohia Bod-
Colonie, judeţul Braşov 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 



  54

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Parohia Bod-Colonie, judeţul Braşov 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

157 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 60 mii lei pentru 
lucrări de reabilitarea bisericii din  parohia 
Ţeline, comuna Brădeni, judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
reabilitare la biserica din Parohia 
Ţeline, comuna Brădeni, judeţul 
Sibiu 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

158 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 20 mii lei pentru 
lucrări de reabilitarea Bisericii Evanghelice 
Cristian, judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
reabilitare la Biserica 
Evanghelică Cristian, comuna 
Cristian, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

159 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii lei pentru 
lucrări de reabilitare şi refacerea picturii 
Biserica Sfântul Nicolae, sat Nou, comuna 
Roşia, judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
reabilitare şi refacerea picturii din 
Parohia Sfântul Nicolae, sat Nou, 
comuna Roşia, judeţul Sibiu 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Parlamentar PP-DD precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

160 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 40 mii lei pentru 
lucrări de pictură Biserica Sfântul Mihail şi 
Gavril, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
pictură la biserica Sfântul Mihail 
şi Gavril, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

161 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 10 mii lei pentru 
construirea unei capele mortuale la Biserica 
Sfântul Nicolae, Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei capele mortuale 
la Biserica Sfântul Nicolae, 
Tălmaciu, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

162 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 pentru Secretariatul de Stat 
pentru Culte cu suma de 90 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor la Biserica din Mârşa, 
judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor la Biserica 
din Mârşa, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

163 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de 50 mii 
lei pentru reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Buna Vestire” din comuna Apoldu de Jos, 
judeţul Sibiu 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

164 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 150 
mii lei pentru realizarea picturii pentru 
Biserica “Sfânta Treime” din oraşul 
Cisnădie, Judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

165 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
GuvernuluiCapitolul 6701 
CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de 70 mii 
lei pentru reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Schimbarea la faţă” din comuna Păuca, sat 
Presaca judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

166 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 

Din suma prevăzută se alocă suma de 100 
mii lei pentru reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
“Sfântul Nicolae” din oraşul Sălişte, sat 
Fântânele judeţul Sibiu. 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

167 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 cu suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe “Sfânta 
Treime” din comuna Răşinari,  judeţul 
Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

168 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 cu suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe “Sfânta Cuv. 
Paraschiva” din comuna Gura Râului,  
judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

169 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2013 cu suma de 100 mii lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe “Sfantul 
Nicolae” din comuna Loamneş, sat Armeni,  
judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
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 precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

170 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de   130 mii lei 
pentru Parohia  Sebeş V, Localitatea Sebeş, 
jud. Alba - continuare lucrări. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, 
efectuarea finisajelor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

171 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Se propune alocarea sumei de   130 mii lei 
pentru Parohia  Sebeş VII, localitatea Sebeş, 
Jud. Alba - pictură 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea lucrărilor de 
pictură. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

172 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli Art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se propune alocarea 
sumei de   16,47 mii lei pentru Parohia  
Sebeş VI, localitatea Sebeş, Jud. Alba - 
finalizarea lucrărilor. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

173 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se propune alocarea 
sumei de   167 mii lei pentru Parohia  
Agnita III, localitatea Agnita, Jud. Sibiu - 
finalizarea lucrărilor. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalizarea investiţiei   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

174 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Din suma prevăzută se propune alocarea 
sumei de   17 mii lei pentru Parohia  
Iacobeni, Jud. Sibiu – lucrări reparaţii 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările 
la Biserica din Iacobeni, judeţul 
Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

175 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se alocă suma de 184 mii lei 
pentru Construire Capela  Comuna Semlac 
jud. Arad 
Autor:  
Deputat  Ştefan-Petru DALCA 
Grupul parlamentar PP-DD 

Continuare obiectiv de investiţii. 
Menţionăm că obiectivul este 
realizat in proportie de 30% . 
Finanţarea obiectivului reprezintă 
o mare prioritate pentru locuitorii 
comunei Semlac 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

176 Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 

Se suplimentează Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului cu suma de 125 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 5001 
Cheltuieli – Bugetul de stat; Grupa/Titlul 51 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu reprezentanţii 
colectivităţii în consiliul local, în 
concordanţă cu voinţa autorităţii 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Alineat 13 Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice; Articolul 02 Transferuri de capital; 
alineat 13 Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere;  - sumă ce va fi transferată către 
bugetul local al municipiului Sighişoara cu 
destinaţia: „Pod peste Pârâul Saeş, strada 
Română din municipiul Sighişoara” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş  
Ordonatorul principal de credit va proceda 
la întocmirea fişei obiectivului respectiv 
modificarea poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 3/13/01   
 
Autor: deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor de 
siguranţă în circulaţia rutieră. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a acestuia 
în vederea suplimentării 
bugetului autorităţilor publice 
locale, odată cu rectificările 
bugetare de la sfârşit de an. 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

177 Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului cu suma de 200 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 5001 
Cheltuieli – Bugetul de stat; Grupa/Titlul 51 
Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice; Articolul 02 Transferuri de capital; 
alineat 13 Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere;  - sumă ce va fi transferată către 
bugetul local al municipiului Sighişoara cu 
destinaţia: „Demararea proiect de construire 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu reprezentanţii 
colectivităţii în consiliul local, în 
concordanţă cu voinţa autorităţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor de 
siguranţă în circulaţia feroviară 
respectiv siguranţă pietonală, în 
momentul de faţă foarte mulţi 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

drum de legătură între strada Viilor şi 
cartierul Bărăgan şi pod peste Râul 
Târnava” 
 
Municipiul Sighişoara, jud. Mureş  
 
Ordonatorul principal de credit va proceda 
la întocmirea fişei obiectivului respectiv 
modificarea poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 3/13/01   
 
Autor: deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

locuitori ai celor două cartiere 
utilizează infrastructura feroviară 
(pod) pentru a face legătura între 
cele două cartiere. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a acestuia 
în vederea suplimentării 
bugetului autorităţilor publice 
locale, odată cu rectificările 
bugetare de la sfârşit de an. 

este sustenabilă. 

178 Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

Se suplimentează Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului cu suma de 2.828 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 5001 
Cheltuieli – Bugetul de stat; Grupa/Titlul 51 
Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice; Articolul 02 Transferuri de capital; 
alineat 13 Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere;  - sumă ce va fi transferată către 
bugetul local al comunei Nadeş cu 
destinaţia: „Modernizarea DC 60  

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu reprezentanţii 
colectivităţii în consiliul local, în 
concordanţă cu voinţa autorităţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa acestui proiect 
pentru asigurarea condiţiilor 
minimale de utilizare a 
infrastructurii rutiere. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Ţigmandru - Măgheruş” 
 
comuna Nadeş, jud. Mureş  
Ordonatorul principal de credit va proceda 
la întocmirea fişei obiectivului respectiv 
modificarea poziţiilor bugetare 
corespunzătoare din Anexa 3/13/01   
 
Autor: deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a acestuia 
în vederea suplimentării 
bugetului autorităţilor publice 
locale, odată cu rectificările 
bugetare de la sfârşit de an. 

este sustenabilă. 

179 Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 51 
Articolul 02 (articol nou) 
Alineat 01 (alineat nou) 

Se suplimentează Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului cu suma de 8.847 mii 
lei ce va fi prevăzută la Capitolul 5001 
Cheltuieli – Bugetul de stat; Grupa/Titlul 51 
Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice; Articolul 02 Transferuri de capital 
(articol nou); alineat 01 (alineat nou) 
Dezvoltarea infrastructurii sportive;  - sumă 
ce va fi transferată către bugetul local al 
municipiului Sighişoara cu destinaţia: „Bază 
sportivă stadion atletism şi fotbal cu teren 
de antrenament fotbal” 
municipiul Sighişoara, jud. Mureş  
Ordonatorul principal de credit va proceda 
la întocmirea fişei obiectivului respectiv 
modificarea poziţiilor bugetare 

 
Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu reprezentanţii 
colectivităţii în consiliul local, în 
concordanţă cu voinţa autorităţii 
publice locale, discuţii care au 
relevat importanţa creării unei 
baze sportive moderne cu pistă 
pentru atletism şi teren de 
antrenament fotbal. 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
Sursa de finanţare: diminuarea 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

corespunzătoare din Anexa 3/13/01   
 
Autor: deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

corespunzătoare a Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului (din Titlul V Fonduri 
de rezervă) 
 
Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus a 
acestui indicator şi transferarea 
unei părţi semnificativa a acestuia 
în vederea suplimentării 
bugetului autorităţilor publice 
locale, odată cu rectificările 
bugetare de la sfârşit de an. 

180 Secretariatul General al Guvernului 
– Anexa 3/13 – Capitol 50.01-
Grupa/Titlu 59 – Art. 12 – sustinerea 
cultelor 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului de 
cheltuielio cu suma 
de 500 Mii lei pentru Mănăstirea Băile 
Herculane 
cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului- 8 septembrie”, jud 
Caraş Severin. 
Autor: deputat Blănariu Valentin; Grupul 
Parlamentar PP-DD 

Suma este necesară pentru 
Surse de finantare: Bugetul de 
Stat 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

181 Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 100 mii lei pentru obiectivul 
Renovare si reparatii la Biserica Sf.Ilie 
Municipiul Petrosani Jud.Hunedoara 
Autori Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare avansata 
de degradare si necesita lucrari 
urgente de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

182 Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 50 mii lei pentru obiectivul 
Renovare si reparatii la Biserica Sf.Varvara 
Municipiul Petrosani Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare avansata 
de degradare si necesita lucrari 
urgente de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

183 Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 30 mii lei pentru obiectivul 
Renovare si reparatii la Biserica Sf.Nicolae 
Municipiul Petrosani Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Biserica este intr-o stare avansata 
de degradare si necesita lucrari 
urgente de reparatii si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

184 Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 500 mii lei pentru obiectivul 
Continuarea lucrarilor la sediul 
administrativ al Episcopiei Devei si 
Hunedoarei 
Municipiul Deva Jud.Hunedoara 
Autori  Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor déjà 
incepute. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

185 Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 200 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare si restaurare in vederea 

.Biserica este intr-o stare avansata 
de degradare si necesita lucrari 
urgente de reparatii si renovare. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

valorificarii turistice a bisericii din 
lemn,,Duminica Tuturor Sfiintilor,,  
POR 2007-2013  
Loc. Voinesti Jud. Dambovita 
 Autori Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

186 Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 650 mii lei pentru obiectivul 
Continuarea lucrarilor de reabilitare si 
restaurare  a bisericii ,,Sf.Imparati 
Constantin si Elena,, 
Loc. Moreni Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare avansata 
de degradare si necesita 
continuarea lucrarilor de reparatii 
si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

187 Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 1.000 mii lei pentru obiectivul 
Lucrari de consolidare si restaurare Biserica 
Brancoveneasca 
Loc. Doicesti Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare avansata 
de degradare si necesita 
continuarea lucrarilor de reparatii 
si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

188 Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 190 mii lei pentru obiectivul 
Finalizare picture Biserica Raciu 
Loc. Raciu Jud. Dambovita 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

.Biserica este intr-o stare avansata 
de degradare si necesita 
continuarea lucrarilor de reparatii 
si renovare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

189 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
/Departamentul pentru proiecte de 
Infrastructura si Investitii Straine 
 

Se majorează bugetul  
Secretariatul General al Guvernului 
/Departamentul pentru proiecte de 
Infrastructura si Investitii Straine cu suma 
de 51.500 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea şi reabilitarea drumului de 
centură a Mun. Târgovişte 
COD SMIS 1098 
Autori  Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 

Contractul a fost reziliat în 
23.07.2012. Suma este necesară 
pentru continuarea lucrarilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

190 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatul 
General al Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 31 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Reparaţii Biserica 
Sf.Dumitru " Com. Naieni, jud. Buzau  
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

191 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult Se suplimentează bugetul Secretariatul 

General al Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 10 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „ Reparaţii Biserica 
Sf. Voevozi Mihail si Gavrila" Com. 
Naieni, jud. Buzau  
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
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sursa de finanţare  
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192 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatul 
General al Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Reparatii Parohia II 
Rusetu" Com. Rusetu, jud. Buzau Autor: 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

193 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult Se suplimentează bugetul Secretariatul 

General al Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 35 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Reparatii Biserica 
Scutelnici Sf. Adormire a Maici Domnului " 
Com. Scitelnici, jud. Buzau 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

194 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult Se suplimentează bugetul Secretariatul 

General al Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  „Reparatii 
Manastirea  Izvoranu  Sf. Nicolaie " Sat. 
Izvoranu, com. Tisau, jud. Buzau Autor: 
Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

195 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatul 
General al Guvernului la Capitolul bugetar 
67.01 cu suma de 25 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Reparatii Parohia 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 
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Inaltarea Sf. Cruci " Municipiul Bucureşti  
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Guvernului acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

196 

Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 3/13 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte la 
Capitolul 67.01 Lăcaşuri de cult cu suma de 
250 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„reabilitare sediu primărie" Localitatea 
Valea Mare Pravat, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află în stadiu avansat 
de degradare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

197 

Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 3/13 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte la 
Capitolul 67.01 Lăcaşuri de cult cu suma de 
10 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Biserica Furnicoşi şi Biserica Valea 
Bradului" Localitatea Mihăeşti, Judeţul 
Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu avansat 
de degradare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

198 

Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 3/13 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte la 
Capitolul 67.01 Lăcaşuri de cult cu suma de 
25 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Biserica Stroeşti" Localitatea Musatesti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 

Parohiile se află în stadiu avansat 
de degradare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Grupul parlamentar PPDD precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

199 

Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 3/13 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte la 
Capitolul 67.01 Lăcaşuri de cult cu suma de 
15 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Biserica Costeşti-Vilsan Localitatea 
Musatesti, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu avansat 
de degradare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

200 

Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Anexa 3/13 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte la 
Capitolul 67.01 Lăcaşuri de cult cu suma de 
15 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Biserica Robaia Localitatea Musatesti, 
Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

Parohiile se află în stadiu avansat 
de degradare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

201 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Catedrala Sfântul Alexandru” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul Teleorman  
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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202 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “  
Biserica Sfinţii Petru și Pavel ” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor curente 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

203 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Constantin și Elena ” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

204 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii Domnului” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

205 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 1” din Municipiul 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

206 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adventistă Nr 2” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

207 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă ” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

208 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Martorii lui Iehova” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

209 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sfânta Vineri” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

210 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice cu suma de 250 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de sănătate 
publică “Spitalul Judeţean de Urgenţă” din 
Municipiul Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 
 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

211 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Voievozi Mihail și Gavril” 
din  Comuna Bragadiru, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Necesită 
finanaţare pentru recondiţionare 
pictură interior şi exterior.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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212 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Dimitrie” din  Comuna 
Bujoru, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Clădirea unităţii de cult este în 
degradare. Cheltuielile de 
reabilitare trebuiesc susţinute 
pentru a nu se pierde investiţia 
iniţială. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

213 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfântul Nicolae” din  Comuna 
Cervenia, Judeţul Teleorman Biserica 
Sfântul Nicolae 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avanasat de degradare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

214 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfânta Paraschieva” din  Comuna 
Conţești, Judeţul Teleorman Biserica 
Sfântul Nicolae 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

215 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “Casa 
de Rugaciuni Adventistă” din  Comuna 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Conţești, Judeţul Teleorman Biserica 
Sfântul Nicolae 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

216 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna Conţești 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

217 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi Constantin și 
Elena” din  comuna Năsturelu Nanov, 
judeţul Teleorman. 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

218 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi Constantin și 
Elena” din  comuna Năsturelu Nanov, 
judeţul Teleorman. 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

219 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Sfinţii Impăraţi Constantin și 
Elena” din  comuna Năsturelu Nanov, 
judeţul Teleorman. 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

220 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Mănăstirea Sfântul Nicolae” din  comuna 
Năsturelu Năsturelu, judeţul Teleorman. 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

221 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult 
“Biserica Baptistă” din  Comuna Comuna  
Năsturelu , judeţul Teleorman. Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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222 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii Domnului ” din  
comuna  Pietrosani , judeţul Teleorman. 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

223 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “Casa 
de Rugăciuni Adventistă” din  comuna  
Pietrosani , judeţul Teleorman. 
 Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

224 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Inaltarea Sf.Cruci ” din  Comuna  
Poroschia, judeţul Teleorman. Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

225 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “Casa 
de Rugăciuni Adventistă” din  comuna  

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Articolul din 
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paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
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Poroschia , judeţul Teleorman. Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

226 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Sf Arhangheli ” din  comuna  
Smârdioasa , judeţul Teleorman. Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

227 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “Casa 
de Rugăciuni Adventistă” din  comuna  
Smârdioasa , judeţul Teleorman. Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

228 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “ 
Biserica Adormirea Maicii Domnului ” din  
comuna  Storobaneasa , judeţul Teleorman. 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Articolul din 
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sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

229 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “Casa 
de Rugaciuni Adventista” din  comuna  
Storobaneasa , judeţul Teleorman. Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

230 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 de mii de 
lei pentru finanţarea unităţii de cult “Casa 
de Rugaciuni Evanghelica” din  comuna  
Storobaneasa , judeţul Teleorman. Autor: 
Deputat Alin-Constantin Bucur       Grupul 
parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

231 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru Parohia Adormirea Maicii 
Domnului, municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Edificiul necesită reparaţii  Sursa 
de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Articolul din 
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sursa de finanţare  
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(numai pt. comisii) 

232 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru sediul administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

233 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru Parohia Tătărăştii de Sus, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

234 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru Parohia Ciolăneşti, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

235 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru Parohia Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Grupul parlamentar PPDD  acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

236 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 60 mii lei 
pentru Parohia Drăcşenei, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

237 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru Parohia „Sf Ilie”, municipiul Roşiorii 
de Vede, judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

238 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin 
Şi Elena”, municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

239 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru Parohia Adormirea Maicii 
Domnului, municipiul Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

240 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru sediul administrativ –Protoierie, 
Municipiul Roşiori de Vede, jud Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

241 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru Parohia Tătărăştii de Sus, jud 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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242 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Drăcşenei, jud Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

243 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
reabilitare + pictură la Biserica nr 1 „Sf 
Gheorghe”, com 
Peretu, jud Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin Bucur  
Grupul parlamentar PPDD 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare inclusive 
pictura internă şi externă 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

244 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
pe anul 2013 pe unitatile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii Schimbarea la faţă”, 
str. Mircea cel Bătrân nr. 36, Constanţa – 
suma de 100.000 lei  
Iniţiator: Razvan Condurateanu  

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
de cult. 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

245 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Capitolul 67.01 Lăcaşuri de cult 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului la 
Capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi 
religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” Articolul 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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12 „Susţinerea cultelor” cu suma de 3000 
mii lei pentru continuarea lucrării de 
construcţie la biserica „Hramul 
Sf.Pantelimon” din municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului  
Iniţiator: Razvan Condurateanu  

construirea acoperişului, tencuieli 
interioare şi exterioare, pictură, 
mobilier din lemn. Investiţia este 
începută şi acest lăcaş sfânt 
reprezintă singurul  loc de 
rugăciune a peste 400 de familii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

246 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Alocarea sumei de 1.400 mii lei pentru 
construirea bisericii din localitatea Făclia, 
comuna Saligny, jud. Constanţa.   
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  

Obiectiv investiţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

247 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Capitolul 67.01 Lăcaşuri de cult 

Se alocă suma de 750 000 lei - în bugetul 
Secretariatului General al Guvernului pentru 
obiectivul de investiţii “Înlocuirea 
sistemului de încalzire şi climatizare a 
Bisericii Negre din Brasov”. 
Alocarea se realizează către Biserica Neagră 
din Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PPDD 
Senator Marius Coste – PPDD) 

Biserica Neagră reprezintă un 
obiectiv de patrimoniu cultural 
internaţional. Sistemul actual de 
încălzire şi climatizare nu mai 
este funcţional fapt ce conduce la 
degradarea rapidă a întregului 
obiectiv. 
(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

248 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Capitolul 67.01 Lăcaşuri de cult 

Se alocă suma de 500.000 lei – în bugetul 
Secretariatului General al Guvernului pentru 
obiectivul “ Construire capela ortodoxa in 
localitatea Racoş”. Alocarea se va face către 
Primaria Racoş. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD 

Construirea şi amenajarea unei 
capele în comuna Racoş se 
impune în conformitate cu 
normele Uniunii Europene în 
vigoare şi va fi ridicată în zona 
Cimitirului Reformat. (Fondul de 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Senator Marius Coste- PP DD ) rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

249 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului/Departamentul pentru 
proiecte de infrastructură şi investiţii 
străine 

Se alocă suma de 20.000.000 lei - în bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
privind obiectivul “Realizare aeroport în 
localitatea Ghimbav “. Alocarea se va face 
către Consiliul Judeţean Braşov. 
Senator Marius Coste – PP DD ) 
 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

250 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului/Departamentul pentru 
proiecte de infrastructură şi investiţii 
străine 

Se alocă suma de 150.000.000 lei – în 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului privind obiectivul “ 
Suplimentare fonduri în vederea realizării 
autostrăzii Comarnic – Braşov “. Alocarea 
se va face către Consiliul Judeţean Braşov. 
(Deputat Maria Grecea – PP DD)  
Senator Marius Coste – PP DD) 

Una dintre priorităţile din 
domeniul infrastructurii o 
reprezintă realizarea autostrăzii 
Comarnic – Braşov, aceasta 
reprezentînd una dintre cele 
importante artere de comunicare 
rutieră la nivel naţional. (Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

251 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica ,,Sf.Antonie 
cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta- Oras Navodari 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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Deputaţilor este sustenabilă. 

252 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 105 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfanta Cuvioasa 
Parascheva  
Judetul Constanta- Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

253 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 350 mii lei  
Finisaje si dotari Biserica Sfantul Ierarh 
Nicolae  
Judetul Constanta- Oras Navodari 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor 
principali de credit pe anul 2013 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

254 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 200 mii lei 
Dotari biserica Sf.Paraschiva  din Mamaia 
Sat. 
Judetul Constanta- Oras Navodari 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor 
principali de credit pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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255 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 100 mii lei 
Imprejmuire cimitir ortodox Mamaia Sat si 
iluminat alei. 
Judetul Constanta- Oras Navodari 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor 
principali de credit pe anul 2013 
 
  
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

256 Anxa nr. 3/13 
Secretariatul General al Guvernului  
67.01 Lăcaşuri de cult 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 25 000 lei 
Finalizare lucrari de finisare interior si 
exterior  ,, Biserica Sf. Nicolae”, Oraş 
Năvodari, Judeţul ConstanţaAutor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

257 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 5000 mii lei 
Constructie din lemn Biserica ,,Sf.Antonie 
cel Mare” Navodari 
Judetul Constanta- Oras Navodari 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
50% din cheltuielile cu bunurile 
şi serviciile ordonatorilor 
principali de credit pe anul 2013 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

258 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult   

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 2000 mii lei  

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Reparatii Parohia din localitatea Lumina  
Judetul Constanta- Comuna Lumina 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural si 
urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

259 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult   
 

 Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu  1500 mii lei  
Reparatii Parohia din localitatea Oituz 
Judetul Constanta- Comuna Lumina 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

260 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult   
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu  2220 mii lei  
Lucrari de consolidare si reparatii la biserica 
crestin-ortodoxa ' Sf. Arhangheli Mihail si 
Gavril' 
Judetul Constanta-  Comuna Nicolae 
Balcescu 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural si 
urban 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

261 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult   
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta- Comuna Fantanele 
Autor:Deputat Tararache Mihai 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural si 
urban 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
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Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

262 Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Capitolul 
67.01 Lăcaşuri de cult cu 225 mii lei  
 Reparatii pictura exterioara biserica  
Judetul Constanta- Comuna Fantanele 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural si 
urban  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

263 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
finalizarea picturii interioare la Biserica Sf. 
Constantin şi Elena, oraşul Rovinari. 
          Autor:Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din Camera 
Deputaţilor. 

Biserica Sf. Constantin şi Elena 
este un lăcaş de cult important  în 
viaţa comunităţii locale. 
Sursa de finanţare : sume alocate 
din bugetul de stat: Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

264 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
reabilitare Biserica Sfântul Gheorghe , 
oraşul Ţicleni. 
          Autor:Deputat, Niculina Mocioi 
Grup parlamentar PP-DD din Camera 
Deputaţilor. 

Biserica Sfântul Gheorghe este un 
lăcaş de cult important în viaţa 
comunităţii locale din oraşul 
Ţicleni. 
Sursa de finanţare : sume alocate 
din bugetul de stat: Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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265 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se alocă suma de 50 mii lei pentru 
finalizarea lucrarilor Bisericii ortodoxe din 
satul Farau, comuna Farau,  Judetul Alba 
Autor:Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Lucrarea este inceputa din 2010, 
nu are acoperis si cupole, risca 
degradarea, nu exista alternative 
pentru enoriasii crestin-ortodocsi 
in localitate 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

266 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se alocă suma de 100 mii lei Parohiei 
Ortodoxe nr.IV, Str.Lunga, nr.6, Ocna 
Mures, Judetul Alba 
Autor: 
Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Cartierul Uioara de sus nu are 
biserica, slujbele se oficiaza intr-
o cladire improvizata, terenul 
viitoarei biserici nu a fost platit 
integral inca.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

267 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
finalizare constructie biserica - Parohiei 
Ortodoxe din comuna Radesti, Judetul Alba 
Autor:Deputat Cornel George Comsa 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Biserica in care se oficiaza astazi 
slujbele va fi retrocedata 
comunitatii Greco-catolice. 
Crestinii ortodocsi vor pierde 
lacasul de cult.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

268 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul cu suma de 496 
mii lei pentru finanţare realizare biserică 
parohia I Săcele 
Judetul Constanta-  Comuna Sacele 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

269 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul cu suma de 400 
mii lei  Pavare curţi şcoli sat Istria si sat 
Nuntaşi Judetul Constanta-  Comuna Istria 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

270 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 800 
mii lei  Studiu de fezabilitate şi construire 
gradiniţa în localitatea Mihai Viteazu 
Judetul Constanta-  Comuna Mihai Viteazu 
Autor: Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Obiectiv nou de investiţie. 
 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

271 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Se suplimentează bugetul cu suma de 
373,822 mii lei 
 Reabilitare şcoală sat Corbu  Judetul 
Constanta- Comuna Corbu 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

272 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 200 
mii lei pentru finanţare construire gradiniţa 
sat Nuntaşi 
 
Judetul Constanta-  Comuna Istria 
Autor:Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 

 Continuare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

273 Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 Art. 12 

Alocarea sumei de 411 mii lei pentru 
Biserica Ortodoxă Sfinţii Mihail şi Gravril, 
Sat Vechi, comuna Fântânele, judeţul Iaşi. 
Autor: DEPUTAT PSD ANGHEL 
STANCIU 

Necesită fonduri pentru 
reabilitare termică, grad reparaţii 
curente. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

274 Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 Art. 12 

Alocarea sumei de 94,5 mii lei pentru 
Biserica Ortodoxă Sfinţii Mihail şi Gravril, 
Sat Vechi, comuna Fântânele, judeţul Iaşi. 
Autor: DEPUTAT PSD ANGHEL 
STANCIU 

Necesită fonduri pentru finalizare 
construcţie şi amenajare Biserică. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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275 Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 Art. 12 

Alocarea sumei de451,7 mii lei pentru 
Biserica Romano-Catolică, comuna 
Fântânele, judeţul Iaşi. 
Autor: DEPUTAT PSD ANGHEL 
STANCIU 

Necesită fonduri pentru finalizare 
construcţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

276 Legea bugetului de stat pe 2013 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59Art. 12 

Alocarea sumei de 737 mii lei pentru 
Restaurarea Bisericii Ortodoxe ,,Sf. Ioan cel 
Nou”, Şipote, judeţul Iaşi. 
Autor: DEPUTAT PSD ANGHEL 
STANCIU 

Necesită fonduri pentru finalizare 
construcţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

277 Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Din suma prevăzută se aloca suma de 100 
000 mii lei pentru finanţarea obiectivului:  
Continuare lucrări Autostrada Transilvania 
Autori: Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea regională şi 
naţională.  
Sursa de finanţare  
Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului – Departamentul 
pentru proiecte de interes naţional 
şi investiţii străine 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

278 Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 900 
mii lei pentru finanţarea obiectivului:  
Lucrări de constructie Hidrocentrala 
Tarnita-Lapustesti in comuna Rasca, judetul 

Comuna Rasca trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de 
finaţarea acestui proiect. Obiectiv 
important pentru comunitatea 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Cluj;  
Autori:Adrian Gurzău deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

locală. 
Sursa de finanţare  
Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului – Departamentul 
pentru proiecte de interes naţional 
şi investiţii străine 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

279 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 8400 
Grupa/Titlul 56 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANŢARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează de la 2.257.584 mii lei la 
3.741.598 mii lei. 
Autori: Deputat PDL Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru continuarea lucrărilor la 
autostrăzile de pe Coridorul IV 
Pan European. În lipsa unei 
alocări suficiente, există riscul de 
întrerupere a acestor lucrări, 
termenele de finalizare fiind 
astfel puse în pericol. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

280 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 8401 
Grupa/Titlul 56 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANţARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 
Articol 03 
Programe din Fondul de Coeziune 
(FC) 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează de la 1.492.823 mii lei la 
2.675.969 mii lei. 
 
 
 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru continuarea lucrărilor de 
infrastructură finanţate din 
Fondul de Coeziune, pentru 
evitarea întârzierilor în ceea ce 
priveşte termenele contractate, în 
lipsa unei alocări suficiente. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

281 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 415 
AUTOSTRADA BRAŞOV-CLUJ-
BORŞ 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu sumele estimate pentru 
anii 2014 şi 2015. 
 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenilor acordului de 
modificare încheiat cu 
contractorul şi pentru a se finaliza 
construcţia tronsonului Suplacu 
de Barcău – Borş. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
 

precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

282 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 418 
PROIECT REABILITARE 
DRUMURI NAŢIONALE ETAPA 
A VI-A ( 1112 KM) 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu sumele estimate pentru 
anii 2014 şi 2015. 
 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenilor contractelor încheiate 
pentru reabilitarea drumurilor 
naţionale în cadrul acordurilor de 
finanţare încheiate cu Banca 
Europeană de Investiţii şi pentru 
finalizarea acestor lucrări de 
reabilitare în cursul anului 2013. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

283 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 369 
MODERNIZAREA CENTURII 
RUTIERE A MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI ÎNTRE A1 - DN 7 ŞI 
DN 2 - A2 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu suma de 250.000 mii lei. 
 
Autori: 
Deputat PDL Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenilor contractelor încheiate 
cu constructorii, având în vedere 
nevoia continuării lucrărilor de 
modernizare a centurii rutiere a 
municipiului Bucureşti pentru a 
acomoda traficul de tranzit. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului  
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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284 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 383 
LARGIRE LA 4 BENZI CENTURA 
BUCUREŞTI SUD INTRE A2 
KM.23+600 SI A1 KM.55+520 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu suma de 300.000 mii lei. 
 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenilor contractelor încheiate 
cu constructorii, având în vedere 
necesitatea continuării lucrărilor 
de modernizare a centurii rutiere 
a municipiului Bucureşti şi 
numeroasele devansări ale 
termenului de finalizare a acestui 
obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

285 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 988 
AUTOSTRADA LUGOJ-DEVA 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu suma de 100.000 mii lei. 
 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenului de finalizare a 
lucrărilor privind acest obiectiv 
de investiţii. Un lot al autostrăzii 
Lugoj-Deva are ca termen de 
finalizare anul 2013, iar pentru 
alte 3 loturi ar trebui să demareze 
lucrările, lucru ce nu ar fi posibil 
în lipsa unei alocări suficiente 
care să acopere costurile. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

286 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 989 
AUTOSTRADA ORĂŞTIE-SIBIU 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu suma de 500.000 mii lei. 
 
 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenului de finalizare a 
lucrărilor privind acest obiectiv 
de investiţii, care este anul 2013. 
Lipsa unei alocări suficiente în 
buget ar atrage după sine 
devansarea termenului de 
decontare a plăţilor în condițiile 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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în care obiectivul principal al 
Guvernului USL este absorbția 
fondurilor europene. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

este sustenabilă. 

287 Anexa 3 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 991 
AUTOSTRADA NĂDLAC-ARAD 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu suma de 100.000 mii lei. 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru a se asigura respectarea 
termenului de finalizare a 
lucrărilor privind acest obiectiv 
de investiţii. Un lot al autostrăzii 
Nădlac-Arad are ca termen de 
finalizare anul 2013, iar cel de-al 
doilea trebuie relicitat.  
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

288 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 
COD OBIECTIV 1041 
Varianta de ocolire a municipiului 
Satu Mare 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
diminuează cu 100.000 mii lei. 
 
 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Suma alocată în proiectul legii 
bugetului de stat pentru anul 2013 
pentru realizarea variantei de 
ocolire a municipiului Satu Mare 
este nerealistă, în condiţiile în 
care pentru acest obiectiv de 
investiţii faza de proiectare încă 
nu este finalizată. Din diminuarea 
sumei prevăzute se poate asigura 
finanţarea altor obiective de 
investiţii pentru care lucrările au 
fost deja demarate. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

289 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/29 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
diminuează cu 100.000 mii lei. 
 

Suma alocată în proiectul legii 
bugetului de stat pentru anul 2013 
pentru realizarea variantei de 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
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COD OBIECTIV 1042 
Varianta de ocolire Târgu Jiu 
 

 
Autori:Deputat PDL Alexandru NAZARE 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

ocolire a municipiului Târgu Jiu, 
este nerealistă în condițiile în care 
obiectivul este abia în stadiul de 
proiect. Din diminuarea sumei 
prevăzute se poate asigura 
finanţarea altor obiective de 
investiţii pentru care lucrările au 
fost deja demarate. 
Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

290 Anexa nr. 3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune alocarea  sumei de 186 mii lei , 
pentru   intabularea islazului comunal . 
Comuna Viisoara Judetul Teleorman. 
Autori: Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
Deputat PDL Lucian MILITARU 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
intabularea islazului comunal 
,facand parte din proiectele  ce 
trebuiesc initiate/continuate  
urgent in comuna Viisoara, in 
vederea dezvoltarii durabile a 
localitatii  . 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva al Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

291 Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului  
Cod obiectiv 3 
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor 
de prefezabilitate, fezabilitate şi alte 
studii. 
Titlul 8401 TRANSPORTURI 
eneral al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului SGG- 
Anexa 3/13/29 cu suma de 16.000 mii lei 
pentru realizarea  studiului de fezabilitate al 
obiectivului de investiţii "Autostrada 
Sudului " . 
Autori: 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate privind construcţia 
"Autostrăzii Sudului", inclusă în 
reţeaua centrală TEN-T începând 
cu 2014. Autostrada va lega 
capitala direct de Craiova, în 
această zonă fiind necesară 
infrastructura adecvată, care să 
lege Craiova de coridoarele 
europene şi care să permită uzinei 
Ford să producă şi să exporte la 
capacitate maximă şi pentru 
dezvoltarea economică a regiunii 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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S-V Oltenia.
Sursa de finaţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 

292 Secretariatul General al Guvernului  
-Anexa 3/13/29 
Cod obiectiv - 872 
 

Se propune suplimentarea bugetului SGG- 
Anexa 3/13/29 cu suma de 50.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiţii 
"Centura de ocolire Craiova varianta Sud - 
DN56- DN 55- DN 6" 
Autori: 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru decongestionarea traficului 
greu din Municipiul Craiova.
Obiectiv de investiţii deja 
contractat şi cu ordin de începere.
Sursa de finaţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

293 Secretariatul General al Guvernului  
-Anexa 3/13/29 
Cod obiectiv - 873 
 

Se propune suplimentarea bugetului SGG- 
Anexa 3/13/29 cu suma de 12.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiţii 
"Varianta de ocolire Craiova Sud" 
Autori: Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru decongestionarea traficului 
greu din Municipiul Craiova.
Obiectiv de investiţii deja 
contractat şi cu ordin de începere.
Sursa de finaţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

294 Secretariatul General al Guvernului  
-Anexa 3/13/29 
 

Se propune suplimentarea bugetului SGG- 
Anexa 3/13/29 cu suma de 60.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiţii 
"Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 
55 - km 4+400 - 71+100 Craiova - Bechet " 
Autori: 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-Bucur 

Obiectiv de investiţii necesar a se 
realiza datorită stării precare a 
sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum. 
Obiectiv de investiţii aflat în 
procedură de licitaţie pentru 
adjudecarea constructorului.
Sursa de finaţare: Bugetul 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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Grupurile parlamentare ale PDL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

este sustenabilă. 

295 Secretariatul General al Guvernului  
-Anexa 3/13/29 
 

Se propune suplimentarea bugetului SGG- 
Anexa 3/13/29 cu suma de 100.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiţii 
"Modernizare DN55A km 0+000 - km 
92+000 Calafat - Bechet" 
Autori: 
Senator PDL - Dincă Mărinică 
Deputat PDL - Dascălu Constantin 
Deputat PDL - Stoica Ştefan-Bucur 
Grupurile parlamentare ale PDL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii necesar a se 
realiza datorită stării precare a 
sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum. 
Obiectiv de investiţii cu 
indicatorii tehnico-economici 
deja aprobaţi prin HG 
nr.1513/02.12.2009 .
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

296 Anexa nr. 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 

Se solicită suma de 2000 mii lei pentru 
realizarea cadastrului, com. Farcasa, jud. 
Maramureş 
Autori: Deputat PDL  Mircea Man şi 
Grupurile Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernlui 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

297 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului -  
CNADNR 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului General al Guvernului - 
CNADNR, Anexa 3/24 cu suma de 80 000 
mii lei pentru lucrări la „Varianta de ocolire 
a Municipiului Iaşi, etapa II – Varianta 
Sud”, judeţul Iaşi. 
Autori: 
Grupurile parlamentare ale PDL din Camera 

Solicit adoptarea amendamentului 
în vederea îndeplinirii 
următoarelor deziderate: 
descongestionarea traficului din 
municipiul Iaşi; 
sporirea considerabilă a 
capacităţii de circulaţie; 
reducerea degradării şi a uzurii 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Deputaţilor şi Senat 
Deputat PDL Petru MOVILĂ 

arterelor existente, datorită 
suprasolicitărilor cauzate de  
traficul greu; 
reducerea semnificativă a poluării 
mediului prin reducerea noxelor 
şi zgomotului;      
realizarea legăturilor între reţelele 
de transport care atrag fluxuri de 
mărfuri. 
 Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat -  Secretariatul General al 
Guvernului - CNADNR 

precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

298 Anexa nr. 3/13 
Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 225 mii lei pentru o 
noua legislatie de combatere a cersetoriei si 
vagabondajului. 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

299 Anexa nr.3 /13 
Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea cu suma de 4500 
mii lei  
bugetului pentru descentralizare autentica 
prin transferul proprietatilor din teritoriu ale 
ministerelor la administratiile publice locale 
si desfiintarea structurilor centralizate de 
gestiunea lor. 
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

300  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415  
Autostrada Transilvania Braşov-
Cluj- Borş 
Propuneri 2013.....188.368 mii lei 

Solicităm suplimentarea sumelor alocate 
acestei investiţii cu suma de 211.632 mii 
lei. 
Propuneri 2013..... 400.000 mii lei 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale UDMR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanţarea 
tronsonului Cluj-Napoca-Oradea, 
o parte din acesta fiind deja 
aprobat, iar termenul de finalizare 
depăşit. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

301 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Cod obiectiv 415 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea 3C Suplacu de Barcău-
Borş 64,5 km 
Propuneri 2013.....188.368 mii lei 

Solicităm alocarea sumei de 660.000 mii lei 
 
Autori: 
Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma solicitată acoperă jumătate 
din cheltuielile necesare 
finalizării obiectivului de 
investiţii. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

302 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Refacere şi consolidare DN19B 
Săcueni (jud. Bihor) – Nuşfalău (jud. 
Sălaj) 56 km 

Solicităm alocarea sumei de 87.000 mii lei 
 
Autori:Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

303 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 

Solicităm alocarea sumei de 22.500 mii lei 
Autori:Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Modernizare DN19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

304 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Reabilitare DN1H Zalău – Aleşd  

Solicităm alocarea sumei de 20.000 mii lei 
Autori:Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Drumul are nevoie urgentă de 
reabilitare din cauza structurii de 
rezistenţă deteriorate. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

305 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Cod obiectiv 980 
Variantă ocolitoare Săcueni 
 
Propiect 2013  
credite bugetare ....14.759 mii lei 

Solicităm suplimentarea sumei prevăzute cu 
5.241 mii lei 
Propiect 2013  
credite bugetare ....20.000 mii lei 
Autori:Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Suma este necesară finalizării 
investiţiei. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

306 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 20.000 mii lei 
Autori: 
Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

307 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Variantă ocolitoare Valea lui Mihai 

Solicităm alocarea sumei de 3.000 mii lei 
Autori: 
Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

308 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în continuarea 
Cristuru Secuiesc- Feleac-Mureni 
(judeţul Mureş) 
 
 

Suplimentarea cheltuielilor privind 
transporturile cu suma de 10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Cristuru Secuiesc DN 
13C în continuarea Cristuru Secuiesc- 
Feleac-Mureni (judeţul Mureş) 
Propuneri  2013 .....10.000 mii lei 
Autori: Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

309 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Variantă de ocolire Odorheiu 
Secuiesc DN 12C Odorheiu 
Secuiesc-Feliceni-Băile Szejk  
 

Suplimentarea cheltuielilor privind 
transporturile cu suma de 10.000 mii lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Odorheiu Secuiesc DN 
12C Odorheiu Secuiesc-Feliceni-Băile 
Szejk 
Propuneri 2013....10.000 mii lei 
Autori: Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  

Pentru acest obiectiv există deja 
SF elaborat, suma solicitată fiind 
necesară demarării lucrărilor. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 
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Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

310 Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Variantă de ocolire a oraşului 
Huedin pe E60 şi DN1 

Suplimentarea cheltuielilor privind 
transporturile cu 10.000 mii lei pentru acest 
obiectiv de investiţii 
Autor:Máté András Levente, lider Grup 
parlamentar UDMR din Camera Deputaţilor 

Documentaţia pentru pregătirea 
acestei investiţii a fost elaborată, 
propunem demararea investiţiei 
propriu-zise. 
 
Sursa: Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

311 Anexa nr. 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului  
 
 
67015912 Susţinerea 
cultelor....30.262 mii lei 

Se propune majorarea sumei alocate 
lăcaşurilor de cult cu suma de 32.912 mii lei 
 
67015912 Sustinerea cultelor...... 63.174 
mii lei 
 
Autor: Márton Arpád, deputat UDMR 

Revenirea la nivelul finanţării din 
anul 2012 este absolut necesară 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
programului de restaurare şi 
conservare a lăcaşurilor de cult ca 
monumente istorice, amenajare 
de muzee specifice, toate acestea 
fiind parte a patrimoniului 
naţional. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

312  
  Anexa 3/13 

Reabilitare fatada Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” Lugoj 
 
300.000 Ron 
 
Autor: Sorin Stragea, deputat PSD 

Monument istoric 
Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

313  
  Anexa 3/13 

Constructie Biserica „Sf.Ioan Botezatorul” 
Lugoj 

Finalizare constructie  
Prin vot, membrii celor 
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200.000 Ron 
 
Autor: Sorin Stragea, deputat PSD 

patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

314  
  Anexa 3/13 

Executie pictura interioara Biserica 
„Pogorarea Sf.Duh” Lugoj 
 
200.000 Ron 
 
Autor: Sorin Stragea, deputat PSD 

Finalizare lucrari 
Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

315  
 Anexa 3/13 

Reconstructie Biserica „Sf. Iosif Cel Nou de 
la Partos” Lugoj 
 
200.000 Ron 
 
Autor: Sorin Stragea, deputat PSD 

Alunecare teren 
Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

316 Legea bugetului de stat pe 2012  
Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 
 

2 milioane de lei - pregătire proiect, 
actualizare studii, descărcări arheologice - 
pt tunelul de sub Muntele Gutin- 
Maramureş 
 
 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Autori:  
Deputat PSD Florin Cristian Tătaru  
Deputat PSD Călin Matei 
Senator PSD Liviu Marian Pop 
 

modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
Sursa de finanţare : redistribuire 
între proiecte aflate pe rol in 
cadrul ministerului ( in diferite 
faze de execuţie) 
 
Sursa de finanţare: redistribuire 
între proiecte aflate pe rol in 
cadrul ministerului ( in diferite 
faze de execuţie ) 
 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

317 Legea bugetului de stat pe 2012  
Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

5 milioane de lei - pregătire proiect, 
actualizare studii, exproprieri, descărcări 
arheologice - pt Drumul rapid Baia Mare-
Satu Mare 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat PSD Florin Cristian Tătaru 
Deputat PSD Călin Matei 
Senator PSD Liviu Marian Pop 
 

Nevoia de accelerarea si 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
in judeţul Maramureş, unul din 
pilonii importanţi ai turismului 
românesc, judeţ in care s-a 
investit cel mai puţin in 
modernizarea infrastructurii 
rutiere. 
Sursa de finanţare : redistribuire 
între proiecte aflate pe rol in 
cadrul ministerului ( in diferite 
faze de execuţie ) 
 
Sursa de finanţare: redistribuire 
între proiecte aflate pe rol in 
cadrul ministerului ( in diferite 
faze de execuţie ) 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

318 Legea bugetului de stat pe 2012  
Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 25, 111, 
630 de lei pentru realizarea centurii 
Municipiului Baia Mare. 
 
 
 

Fluidizarea circulatiei pe drumul 
de centura; 
- fluidizarea circulatiei auto in 
intersectii; 
- sporirea capacitatii de circulatie 
prin marirea fluentei traficului; 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Autori:  
Deputat PSD Florin Cristian Tătaru 
Deputat PSD Călin Matei 
Senator PSD Liviu Marian Pop 
 

- modernizarea intersectiilor 
existente; 
- realizarea unui confort pentru 
participantii in trafic; 
- marirea sigurantei circulatiei; 
- reducerea numarului de 
accidente. 
 
Sursa de finanţare : redistribuire 
între proiecte aflate pe rol in 
cadrul ministerului ( in diferite 
faze de execuţie ) 
 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

319 Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Suplimentarea bugetului Anexei 3/13 
Secretariatul General al Guvernului pentru 
realizarea șoselei de centura a municipiului 
Huși si a municipiului Bârlad cu suma de 44 
000 lei. 
 
Autor: Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

320 Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Suplimentarea bugetului Anexei 3/13 
Secretariatul General al Guvernului pentru 
reabilitarea drumului european E581, 
respectiv 7,2 km, drum care tranzitează, 
mun. Bârlad, județul Vaslui cu suma de 
4000 mii lei.  
 
Autor: Senator Dan Mihai Marian 
Deputat Vizitiu Sergiu Constantin 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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321 Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Modernizare DN 76 Oradea-Deva, valoare 
180.000.000 milioane lei, sursa de finanţare 
de la bugetul de stat. 
 
Autor: Senator Ghilea Găvrilă 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

322 Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Modernizare DN 75 Lunca-Turda, valoare 
70.000.000 lei, sursa de finanţare de la 
bugetul de stat. 
 
Autor: Senator Ghilea Găvrilă 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

323 Anexa nr.3/13/22 Continuarea lucrărilor la Autostrada 
Transilvania secţiunea C, judeţul Bihor, 
60km, la lucrările deja începute. 
 
Iniţiatori 
Senatori PNL:Bodea Cristian Petru şi 
Boeriu Valeriu Victor 
 

Se propune suplimentarea cu 
1260.000 mii lei pentru 
finalizarea celor 60 km de 
autostradă pe zona judeţului 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Departamentului pentru 
proiecte de infrastructură de 
interes naţional şi investiţii 
străine. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

324 Anexa nr. 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Reabilitare DN 12 Comăneşti – Palanca, 
jud. Bacău 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie bugetară la dispoziţia 
guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
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Dep.Iulian Iancu PSD           
                                                               

considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

325 Anexa nr. 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Consolidare: 
 -PodMazilu  sat Asau  
850000 RON             
-Pod Bobiceni                                   100000 
RON 
-Pod Agastin sat Apa-Asau  
700000 RON 
- Pod Adiaconitei sat Paltinis  
850000 RON 
-Pod  Pietrosu sat Paltinis  
1210000 RON 
-Pod Mateeni sat Apa-Asau  
1220000 RON 
-Pod Nogea sat Apa-Asau  
850000 RON 
-Pod Zimbru sat Apa-Asau  
1210000 RON 
-Pod Halta Caralita sat Ciobanus  
1210000 RON 
- Pod sat Ardeuani, jud. Bacău 
-Modernizare DC 146 Km. 6-16  
10806000 RON  
 
Dep.Iulian Iancu PSD         
                                                                 

Poduri distruse inundatii incepute 
si neterminate 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţie bugetară la dispoziţia 
guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

326 Anexa nr. 3 / 13 / 29 
Secretariatul General al Guvernului 
Cod obiectiv 364 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
acestei investiţii cu suma de 60.032 mii lei 
pentru finalizarea rutei ocolitoare a 

Se solicită admiterea 
amentamentului întrucât ruta 
ocolitoare a munincipiului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
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Municipiului Suceava în cursul anului 2013, 
judeţul: Suceava 
 
Autori: Senator PDL Gheorghe Flutur, 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu, 
Deputat PDL Ioan Balan 
Deputat PDL Mircea Nicu Toader 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suceava înseamna, în principal, 
devierea traficului greu. Există 
cartiere în mun. Suceava pe unde 
maşini de mare tonaj trec pe 
lângă case provocând stricăciuni 
constant şi fiind un real pericol 
pentru trecătorii din zonele 
respective. Menţionăm că ruta 
ocolitoare este extrem de 
importantă pentru întreg judeţul şi 
aceasta este finalizată în proporţie 
de 76%.  
În cosecinţă, se propune 
suplimentarea sumei propuse de 
către Guvern până la acoperirea 
întregii valori rămase de finanţat 
la data de 31.12.2012, având în 
vedere necesitatea finalizării 
acestei investiţii în cursul anului 
2013. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
fonduri externe nerambursabile. 

considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

327 Anexa nr. 3 / 13 / 29 
Secretariatul General al Guvernului 
Cod obiectiv 814 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
acestei investiţii cu suma de 3.000 mii lei 
pentru începerea construcţiei rutei 
ocolitoare a municipiului Rădăuţi, judetul 
Suceava. 
Autori: Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu, 
Deputat PDL Ioan Bălan, Deputat PDL 
Mircea Nicu Toader 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucat este absolut 
necesară devierea traficului greu 
care tranzitează judeţul prin zona 
municipiului Rădăuţi. În bugetul 
propus de Guvern, pentru anul 
2013 este alocată o sumă 
nesemnificativă care nu permite 
continuarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
fonduri externe nerambursabile. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 
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328 Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 8400 
Grupa/Titlul 56 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANŢARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 200.000 mii lei pentru continuare 
proiect Cadastru imobiliar gratuit pentru 
întreaga ţară. 
 
 
INITIATORI: 
Senator PDL Gheorghe Flutur, Deputat 
PDL Sanda-Maria Ardeleanu, Deputat PDL 
Ioan Balan, Deputat PDL Mircea Nicu 
Toader 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
faptul că suma este necesară 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii și că proiectul ar deservi 
unui număr foarte mare de 
locuitori. Proiectul a fost foarte 
bine primit in localitatile in care a 
fost implementat. 
Sursa de finantare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
şi fonduri europene 
nerambursabile 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

329 Anexa  3/13/29/ 
Cod obiectiv 415 
 
 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea Cluj Vest – Mihăieşti  
24km 
Propuneri 2013 …188.368 mii lei 

Se propune suplimentarea sumei de 188.368 
mii lei cu suma de 670.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la Autostrada 
TRANSILVANIA -  tronsonul  Cluj 
Vest - Mihăieşti (24 km) 
 
Autor:  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

Lungime: 24 km Finanţare: 
bugetul de stat Valoare estimată: 
148,9 milioane euro Proiectant: 
Iptana Search Corporation 
Consultant: Egis Constructor: 
Bechtel & ENKA Termen 
începere: 2011 Termen estimat 
finalizare: 2012 Perioadă 
garanţie: 24 luni Stadiul actual: 
proiect aprobat 
 
Suma solicitată este necesară 
pentru continuarea lucrărilor  
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

330 Anexa  3/13/29/ 
Cod obiectiv 415 
 
 
Autostrada Transilvania  

Se propune suplimentarea sumei de 188.368 
mii lei cu suma de de 3.300.000 mii lei 
pentru  continuarea lucrărilor la Autostrada 
 TRANSILVANIA -   tronsoul Mihăieşti 
- Suplacu de Barcău si tronsonul Suplacu 

Secţiunea Suplacu de Barcău – 
Borş Lungime: 64,5 km 
Finanţare: bugetul de stat Valoare 
estimată: 245,3 milioane euro 
Proiectant: Bechtel, Iptana 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
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Secţiunea Cluj Vest – Mihăieşti  
24km 
Propuneri 2013 …188.368 mii lei 

de Barcău – Borş 
 
Autor:  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István  
 

Consultant: Egis Constructor: 
Bechtel & ENKA Lucrări artă: 45 
Termen începere: 2004 Termen 
estimat finalizare: decembrie 
2013 Perioadă garanţie: 30 luni 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
 
Tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău  
Lungime: 76 km Finanţare: 
bugetul de stat Valoare estimată: 
488,5 milioane euro Proiectant: 
Iptana Consultant: Egis 
Constructor: Bechtel & ENKA 
Termen începere: 2011 Termen 
estimat finalizare: 2013 Perioadă 
garanţie: 24 luni Stadiul actual: 
proiectare în curs de realizare 
 
Suma solicitată este necesară 
pentru continuarea lucrărilor şi 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

331 Secretariatul General al Guvernului 
– anexa nr. 3/13 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de  57 443 992 RON pentru 
construcţie Autostradă Arad-Nădlac 
 
Iniţiator: 
Constantin Traian Igaş, senator PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie la Autostrada Nădlac-
Arad şi conexiunile aferente. 
Suma reprezintă cofinanţarea de 
la Bugetul de Stat în valoare de 
15% din valoarea contractului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
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Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 

este sustenabilă. 

332 Anexa 3/13 SGG  
Capitolul 67.01 

Prevederea în Buget a sumei de 6.000 mii 
lei reprezentând realizarea investiției noi 
privind reabilitarea clădire la obiectivul:  
Reabilitare Liceu Tehnologic „Eremia 
Grigorescu” în orașul Mărăsești, Jud. 
Vrancea. 
Inițiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susținerea  financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilității 
autorităților locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiții necesară comunității 
locale. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

333 Anexa nr.3/13  
SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI  
Capitol Bugetar 67.01 Lacasuri de 
cult 

Prevederea în Buget a sumei de 10.000 mii 
lei reprezentând realizarea investiției noi 
privind obiectivul:  
„Reabilitare acoperiș Biserica Sf. 
Paraschiva” în comuna Suraia, Jud. 
Vrancea. 
 
Inițiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susținerea  financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilității 
autorităților locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiții necesară comunității 
locale. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu 
este sustenabilă. 

 


		2013-01-30T09:13:57+0200
	Constantinescu  Anda Elena 




