
 
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor                   Senat 
Comisia pentru politică externă                                     Comisia pentru politică externă 
Nr. 4c-13/82                       Nr.  XXIV/172 
 
 

      Bucureşti, 11 decembrie 2015 
 
 
Către Comisia de buget, finanţe, bănci a Camerei Deputaţilor  
Către Comisia de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital  a Senatului 
 

A V I Z 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016  

 
 În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, 
Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru politică externă a Senatului au fost sesizate, spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, trimis cu adresa nr. PL-x 
876/2015, respectiv L661/2015. 

În şedinţă comună, în prezenţa reprezentanţilor ministerelor afacerilor externe şi finanţelor publice, cele două Comisii au 
analizat Proiectul de Lege şi dispoziţiile acestuia cu privire la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost avizat favorabil, cu amendamentele admise 
şi respinse prezentate în anexă.   
 
             Borbély László                                  Petru Filip  
                Preşedinte                                         Preşedinte     
 
 
        Dan-Laurenţiu Tocuţ                  Ben-Oni Ardelean 
  Secretar                  Secretar 
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AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 
 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag

raf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

1.  

 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5000/grupa 55 
alte transferuri 
 
 

 
Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 
 
 
Autorul amendamentului : 
Aurelian Mihai -  Deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 
 

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

 

2.  

 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5000/grupa 55 
alte transferuri 
 

 
Se propune alocarea sumei de 800 mii 
lei pentru înfiinţarea unui nou oficiu 
consular în Spania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului : 
Aurelian Mihai -  Deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 

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

 



Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag

raf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

3.  

 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5000/grupa 55 
alte transferuri 
 

 
Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru înfiinţarea unui nou oficiu 
consular în Spania. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului : 
Aurelian Mihai -  Deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 
 
 

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

 

4.  

 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 01 
capitolul 5000/grupa 55 
alte transferuri 
 

 
Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru înfiinţarea unui nou oficiu 
consular în Spania. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului : 
Aurelian Mihai -  Deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

5 

Anexa 3/14 Ministerul Afacerilor 
Externe, Sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora 

Alocarea sumei de 50.000 RON în 
vederea finanţării Revistei Foaia 
Românească din Ungaria.   

 

 

 

 

 

 

 

Autor amendament  

Eugen TOMAC - neafiliat 

 

 

Revista Foaia Românească 
este cea mai importantă 
publicaţie a românilor din 
Ungaria, fiind singura revistă 
care apare în mod constant de 
mai bine de 60 de ani. 
Singurul săptămânal al 
comunităţii româneşti din 
Ungaria contribuie la 
cultivarea limbii române şi la 
păstrarea identităţii naţionale 
a românilor din Ungaria.  În 
prezent este în pericol de a 
dispărea, întrucât statul 
maghiar nu o mai 
subvenţionează. 

Sursa de finanţare: MAE 

 

6 

Anexa 3/14 Ministerul Afacerilor 
Externe 

Se propune suplimentarea bugetului, la 
titlu XI-Alte Cheltuieli, grupa 59.07 
”sprijinirea activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora”, cu suma 
de 9800 mii lei, de la 10200 mii lei la 
20000 mii lei. 
 
deputat Cornelia Negruț – Grup 
Parlamentar ALDE 
deputat Ion Cupă – Grup Parlamentar 
ALDE  

Sumele sunt necesare în 
vederea desfășurări în bune 
condiții a acestor activități 
deosebit de importante. 
 
 
 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

 
 
 
 
 



 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

1 

Anexa 3/14 Ministerul Afacerilor 
Externe, Sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora 

Alocarea sumei de 100.000 RON în 
vederea finanţării Bisericii 
româneşti de la Malainița, Serbia. 

 

Autor amendament  

Eugen TOMAC - neafiliat 

Biserica cu hramul "Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril şi Sfanta Parascheva" 
din Malainita slujește o comunitate 
importantă de români din Valea 
Timocului, fiind simbolul rezistenţei 
românilor timoceni în faţa agresiunii 
asimilaţioniste practicate de statul sârb 
şi de Biserica Ortodoxă Sârbă.  

Este obligaţia statului român de a apăra 
drepturileromânilor oriunde s-ar afla şi 
de a contribui la afirmarea şi păstrarea 
identităţii româneşti a acestora. 
Sursa de finanţare: MAE 

 

2 

Anexa 3/14 Ministerul Afacerilor 
Externe, Sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale 
acestora 

Alocarea sumei de 500.000 RON în 
vederea finanţării Catedralei -
mausoleu cu hramul "Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie" și "Toți Sfinții 
Români” din satul Cania, raionul 
Cantemir, Republica Moldova 

 

 

Autor amendament  

Eugen TOMAC - neafiliat 

 În Cimitirul de la Cania sunt îngropaţi 
938 de ostaşi români, În cinstea acestor 
martiri ai neamului s-a decis ca la Cania 
să fie ridicată o catedrală numită 
şi „Catedrala Oaselor”  cu 
hramurile „Sfântul Dumitru”  şi 
„Tuturor Sfinţilor Români”, o biserică-
mausoleu, unde se vor păstra 
osemintele ostaşilor căzuţi pentru 
eliberarea Basarabiei. Biserica este 
aproape de finalizare, având nevoie de 
construcţia acoperişului.  

Sursa de finanţare: MAE 
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