
 
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor             Senat 
Comisia pentru politică externă                            Comisia pentru politică externă 
Nr. 33/2                     Nr. XXIV/6 
 

      Bucureşti, 29 ianuarie 2013 
 
 
 
 
Către Comisia de buget, finanţe, bănci a Camerei Deputaţilor  
Către Comisia de buget, finanţe, bănci a Senatului 
 
 
 

 A V I Z 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 

 În conformitate cu prevederile art.1 pct.2, art.9 şi art.10 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru politică 
externă a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru politică externă a Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2013, trimis cu adresa nr. PL.x. 2 din 23 ianuarie 2013, respectiv L2 din 24 ianuarie 
2013. 

În şedinţa din 29 ianuarie 2013, cele două Comisii au analizat Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2013 şi anexele la acesta cu privire la bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe. 
 La lucrările comisiilor au participat ca invitaţi domnul Titus Corlăţeam, ministrul 
afacerilor externe, dl. Radu Podgorean, secretar de stat, dl. Robert Cazanciuc, 
secretar general al MAE, dl. Georgică Fusea, director general, dl. Sorin Moise, 
director general, dl. Petrişor Dumitrescu, director şi dl. Răzvan Cordoş, director în 
MAE, precum şi dl. Fănel Mitea, director în Ministerul Finanţelor Publice. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului şi anexele referitoare la 
bugetul pe 2013 ale Ministerului Afacerilor Externe au fost avizate favorabil. 
Amendamentele respinse sunt prezentate în anexă. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
             Borbély László                           Petru Filip  
 
                Preşedinte                                   Preşedinte     
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AMENDAMENTE RESPINSE 
la proiectul legii bugetului de stat 2013 

depuse la Comisiile pentru politică externă 
 
 

Nr 
crt 

Text proiect 
Articolul din 

lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/paragraf/grupa/ 

titlu/articol/alineat 

 
Text amendament propus  

(Autor, apartenenta politica) 

 
Motivatia amendamentului/  

Sursa de finantare 

 
Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii)

1 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 capitolul 5100 /titlul 01-
cheltuieli curente. 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru infiintarea de noi oficii 
consulare in Spania – Alcala de 
Henares  
 
 
 

Inițiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  

Grup Parlamentar PP-DD 
 

In vederea infiintarii unui nou  oficiu 
consular in Spania – Alcala de Henares 
necesar comunitatii romanesti in 
Coumintatea Madrid, zona Henares 
unde locuiesc peste 50.000 de cetateni 
romani  
 
Sursa de finantare: sume alocate din 
bugetul de stat: Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5000 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 
 

 
Deschiderea de oficii 
consulare este deja in 
planurile Ministerului, 
urmând a se concretiza la 
următoarele rectificări 
bugetare 

2 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 capitolul 5100 /titlul 01-
cheltuieli curente. 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru infiintarea de noi oficii 
consulare in Spania – Lerida 
 
 
 

 
 

Inițiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  

Grup Parlamentar PP-DD 
 

In vederea infiintarii unui nou  oficiu 
consular in Spania – Lerida necesar 
comunitatii romanesti prezente in 
Comunitatea Catalana – provincia 
Lerida unde locuiesc peste 30.000 de 
cetateni romani  
 
Sursa de finantare: sume alocate din 
bugetul de stat: Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5000 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 

 
Deschiderea de oficii 
consulare este deja in 
planurile Ministerului, 
urmând a se concretiza la 
următoarele rectificări 
bugetare 



 
3 

 
Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 
01 capitolul 5100 /titlul 01-
cheltuieli curente. 
 

 
Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru infiintarea unui nou oficiu 
consular in Italia in 0lbia - Insula 
Sardinia 

 
Inițiatori: 

Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 

 

 
In vederea infiintarii unui nou  oficiu 
consular in Italia in 0lbia - Insula 
Sardinia necesar comunitatii romanesti 
prezente in insula 
 
Sursa de finantare: sume alocate din 
bugetul de stat: Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5000 –/titlul 01-cheltuieli 
curente. 

 
Deschiderea de oficii 
consulare este deja in 
planurile Ministerului, 
urmând a se concretiza la 
următoarele rectificări 
bugetare 

4 Anexa 3/14 - Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se alocă suma de 800 mii lei 

pentru infiintarea Biroului 
Reprezentantului Special al 
Romaniei, si finantarea 
activitatilor acestuia  

Autor: 

Deputat Cornel George Comsa 

Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

Obiectiv de investiţii important pentru 
refacerea imaginii Romaniei in afara 
granitelor tarii. Dedicat implicarii 
membrilor Familiei Regale Romane in 
efortul de recuperare a imaginii tarii 
noastre.  

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva al 
Guvernului Romaniei 

 

Este de competenţa 
Comisiilor pentru românii 
de pretutindeni. 

5 Anexa3/14 

Ministerul Afacerilor 
Externe 

 

Se aloca suma de 100 mii lei 
pentru finantarea proiectului 
privind asigurarea securitatii 
cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip 
II- (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail si internet ) 

Autori: Grupurile Parlamentare 
ale PDL din Camera Deputatilor 
si Senat 

Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite identificarea si 
protejarea atacurilor malitioase si 
furturilor de date din sistemele 
informatice ale Ministerului Afacerilor 
Externe 

 

Sursa de finanţare:  

Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% 
din PIB pentru asigurarea finantarii 
investitiilor strategice 

Ministerul are deja 
implementate măsuri 
pentru protecţia datelor. 



6 Anexa 3/14 Ministerul 
Afacerilor Externe, 
Sprijinirea activității 
românilor de pretutindeni și 
a organizațiilor 
reprezentative ale acestora 

Alocarea sumei de 100 mii Ron 
în vederea finanțării Revistei 
Foaia Românească din Ungaria.   

 

 

 

Autori:  

Deputat PDL Eugen TOMAC 

 

Grupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Revista Foaia Românească este cea mai 
importantă publicație a românilor din 
Ungaria, fiind singura revistă care apare 
în mod constant de mai bine de 60 de 
ani. Singurul săptămânal al comunității 
românești din Ungaria contribuie la 
cultivarea limbii române și la păstrarea 
identității naționale a românilor din 
Ungaria.  În prezent este în pericol de a 
dispărea, întrucât statul maghiar nu o 
mai subvenționează. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Subvenţionarea revistei 
este de competenţa statului 
maghiar, la paritate cu 
publicaţii din România. 
Chestiunea urmează a fi 
abordată în dicuţiile 
bilaterale. 

7  Ministerul Afacerilor 
Externe – Institutul 
Eudoxiu Hurmuzachi 
pentru românii de 
pretutindeni, Anexa nr. 3/ 
1401/16, cap. 0001, 
subcapitolul 10 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Externe – Institutul Eudoxiu 
Hurmuzachi pentru românii de 
pretutindeni, Anexa nr. 3/ 
1401/16, cap. 0001, subcapitolul 
10, cu suma de 3 738 mii lei. 

 

 

Iniţiator: 

Senator PDL Viorel Badea 

Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea amendamentului, 
respectiv triplarea sumei destinate 
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru 
românii de pretutindeni, în vederea 
continuării cu succes a proiectelor aflate 
în derulare, precum şi cele pe care 
institutul le are în vedere. 

Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru 
românii de pretutindeni asigură etnicilor 
români (prezenți în Nordul Bucovinei şi 
Herta, Transcarpaţia (Maramureşul 
Istoric), Basarabia (inclusiv 
Transnistria), Sudul Basarabiei 
(regiunea Odesa), Bazinul Bugului 
(regiunile Kirovograd, Nicolaev, 
Herson), Valea Timocului şi Voivodina 
(Serbia), Sudul Dunarii (Bulgaria, 
Albania, Macedonia, Grecia), precum și 

 

Este de competenţa 
Comisiilor pentru românii 
de pretutindeni. 



comunitățilei româneşti din emigraţie şi 
originare din România) cadrul necesar 
pentru însuşirea limbii, culturii şi a 
civilizaţiei româneşti. 

Totodată, institutul aduce un mare aport 
în dezvoltarea culturii și civilizației 
naționale prin perfecţionarea cadrelor 
didactice care predau limba română/în 
limba română în comunităţile româneşti 
din vecinătatea României, precum și 
prin realizarea de studii, analize, 
cercetări privind aceste comunităţi. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 

 

8 Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3/ 
14/02, cap. 6701, titlul 59, 
art. 07, Sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor 
reprezentative ale acestora. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Externe – Anexa nr. 3/ 14/02, 
cap. 6701, titlul 59, art. 07, 
Sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, cu 
suma de 44 000 mii lei. 

Inițiator:  

Senator PDL Viorel Badea 

Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea amendamentului, 
respectiv suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Externe – Anexa 
nr. 3/ 14/02, cap. 6701, titlul 59, art. 07, 
având în vedere faptul că sumele alocate 
sunt insuficiente pentru demararea, 
respectiv continuarea proiectelor care 
privesc românii de pretutindeni. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 

 

Este de competenţa 
Comisiilor pentru românii 
de pretutindeni. 
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