SENATUL
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CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE
DE ROMÂNI DIN AFARA
GRANIŢELOR ŢĂRII
Bucureşti, 03 februarie 2017
Nr. 4c-18/86/03.02.2017

AVIZ COMUN
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, Comisia românilor de pretutindeni a Senatului şi Comisia pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării a Camerei Deputaţilor au fost sesizate, spre
dezbatere şi avizare cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, prin adresele nr. L10/2017
şi nr. PLx 7/2017.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat şi ale art. 67 din
Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii, au
examinat proiectul de lege sus-menţionat şi anexele acestuia în şedinţa din 3 februarie 2017.
La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
În urma examinării, în şedinţa comună din data de 3 februarie 2017, Comisiile reunite au hotărât să
avizeze favorabil bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (anexa 3/64) cu
majoritate de voturi. Amendamentele respinse sunt prezentate în anexa 1.

PREŞEDINTE,
Senator

PREŞEDINTE,
Deputat

Viorel BADEA

Constantin CODREANU

SECRETAR,
senator
Radu-Mihai MIHAIL

SECRETAR,
deputat
Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU

ANEXA 1

MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

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

Text amendament
(autor, apartenenţă
politică)

Motivaţia amendamentului /
sursa de finanţare

Anexa nr. 3/64/02 Ministerul
Pentru Românii de Pretutindeni
Cod
obiectiv
6701.59.07
“Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora”

Introducerea
în
Anexa
nr.3/64/02 a obiectivului
„Detaşare profesori de
limba română, geografie şi
istorie în şcolile din ţările
Europei unde învaţă copii
români”, cu suma de 200
mii lei, în anul 2017.

Motivaţia amendamentului:
Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât în prezent nu sunt
susţinute ore în limba română,
iar copiii românilor din diaspora
nu sunt educaţi în limba
maternă.

1
Deputat Doru Coliu
PMP

Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin
diminuarea creditelor bugetare
aferente
obiectivului
de
investiţii
prevăzut în Anexa nr.
3/64/02, la cod obiectiv
5101.20.06. ”Deplasări interne,
detaşări, transferări”

Motivaţia
admiterii/respingerii
(numai pentru comisii)

Anexa nr. 3/64/02 Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni
Cod
obiectiv
6701.59.07
“Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora”

Introducerea
în
Anexa
nr.3/64/02 a obiectivului
„Editare şi distribuţie în
Şcolile din ţările Europei,
unde învaţă copii români,
manuale în limba română
care
să
cuprindă
informaţii
despre
geografia
şi
istoria
României şi limba şi
literatura română”
cu suma de 500 mii lei, în
anul 2017.

2
Deputat Doru Coliu
PMP

Motivaţia amendamentului:
Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât în
prezent nu sunt susţinute ore de
limba română,
iar copiii
românilor din diaspora nu sunt
educaţi cu privire la istoria şi
geografia României”.
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin
diminuarea creditelor bugetare
aferente
obiectivului prevăzut în Anexa
nr.3/64/02, la cod obiectiv
5101.20.06.01
”Deplasări
străinătate”

Anexa nr. 3/64/02 Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni
Cod
obiectiv
6701.59.07
“Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora”

Introducerea în Anexa nr.
3/64/02
a
obiectivului
”Înfiinţarea a 12 centre
comunitare
în
marile
comunităţi de români din
Spania, Italia, Franţa,
Marea
Britanie
şi
Germania” cu suma de 200
mii lei, în anul 2017.
Deputat Doru Coliu
PMP

3

Motivaţia amendamentului:
Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât în
prezent comunităţile de români
nu dispun de spaţii unde să poată
desfăşura diferite activităţi social
culturale.
Sursa de finanțare:
Suma se asigură prin
diminuarea creditelor bugetare
aferente obiectivului prevăzut în
Anexa nr.3/64/02, la cod
obiectiv
5101.71.01.02
”Maşini,
echipamente
şi
mijloace de transport”

Anexa nr. 3/64/02 Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni
Cod
obiectiv
6701.59.07
“Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora”

Introducerea
în
Anexa
nr.3/64/02 a obiectivului
”Susținerea jurnaliștilor
români
și
ziarelor
românești din diaspora”
cu suma de 20 mii lei, în
anul 2017.
Deputat Doru Coliu
PMP

4

Motivaţia amendamentului:
Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât în
prezent jurnaliștii români din
comunităţile
de
români,
întâmpină dificultăți de ordin
financiar în culegerea şi
distribuirea
de
informații
referitoare la România şi
cetățenii români din afara
granițelor țării”
Sursa de finanțare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor bugetare aferente
obiectivului prevăzut în Anexa
nr.3/64/02, la cod obiectiv
5101.10.01.13 ”Indemnizații de
delegare”

Anexa nr. 3/64/02 Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni
Cod
obiectiv
6701.59.07
“Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora”

Introducerea
în
Anexa
nr.3/64/02 a obiectivului
”Înfiinţarea de cimitire
ortodoxe
în
marile
comunităţi de români din
Spania, Italia, Franţa,
Germania
şi
Marea
Britanie” cu suma de 300
mii lei, în anul 2017
Deputat Doru Coliu
PMP

5

Motivaţia amendamentului:
Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât în
prezent românii ortodocşi din
diaspora
întâmpină
mari
dificultăți în a-și îngropa rudele
sau persoanele dragi decedate,
din cauza lipsei acestor cimitire.
Mai mult decât atât, mulți
români decedați în străinătate,
aflați în morgi, sunt îngropați cu
dificultate, din cauza lipsei
cimitirelor ortodoxe sau a lipsei
de fonduri pentru repatrierea
acestora.
Sursa de finanțare:
Suma se asigură prin
diminuarea creditelor bugetare
aferente la cod obiectiv
5101.10.01.13 ”Indemnizaţii de
delegare”

Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni
Anexa nr. 3/ 64/ Titlul XI
Alte cheltuieli

Se propune alocarea sumei
de 10 mii lei pentru
sprijinirea
programelor
culturale dedicate românilor
din afara graniţelor ţării,
respectiv
sprijinirea
Turneului european al celor
mai prestigioase orchestre
din România.
Deputat
Codreanu
PMP

6

Motivaţia amendamentului:
Pentru România reprezintă o
prioritate apărarea drepturilor,
libertăţilor
şi
demnităţii
românilor,
promovarea
identităţii, drepturilor şi valorilor
spirituale ale comunităţilor de
români, menţinerea identităţii
culturale şi lingvistice.
Este datoria ţării de a susţine
programe culturale dedicate
Constantin etnicilor români care trăiesc în
alte ţări, organizate prin ICR-uri,
ONG-uri şi alte instituţii.
Majorarea
sumei
aferente
cheltuielilor pentru sprijinirea
programelor culturale dedicate
românilor din afara ţării este
solicitată în vederea susţinerii
Orchestrei Naţionale de Tineret,
Orchestra Radio, Orchestra
Filarmonicii George Enescu, în
realizarea unor concerte în
străinătate având invitaţi solişti
şi dirijori străini şi artişti din
diaspora de prestigiu. Turneul va
aduce un plus de imagine atât
orchestrelor cât şi României.
Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor
Externe,
prin
redistribuirea
fondurilor din alte capitole
bugetare - ALTE CHELTUIELI

Ministerul pentru Românii de Alocarea a 500 mii lei
finanţarea
unei
Pretutindeni, Anexa 3/64/5001/20, pentru
campanii de informare a
Titlul II, Art. 30
cetăţenilor cu probabilitate
de emigrare.
Senator Radu Mihail
USR

7

Motivaţia amendamentului:
Sumele sunt necesare pentru
asigurarea
finanţării
unei
campanii (proiect pilot) de
comunicare având ca ţintă
populaţia din România în special
din zone unde sunt comunităţi
din care pleacă un flux important
de migranţi economici, pentru a
asigura informarea obiectivă,
corectă
şi
completă
a
candidaţilor la emigrare privind
contextul
socio-economic,
drepturile şi îndatoririle pe care
le-ar avea în ţara de destinaţie.
Sursa de finanţare:
Diminuarea cu suma de 500 mii
lei a Cap. 5001, grupa 72, Titlul
XIV din
Anexa 3/28,
MINISTERUL
COMUNICAŢIILOR
ŞI
SOCIETĂŢII
INFORMAŢIONALE

Ministerul pentru Românii de Alocarea a 500 mii lei
finanţarea
unui
Pretutindeni, Anexa 3/64/5001/20, pentru
studiu privind structura şi
Titlul II, Art. 30
nevoile
comunităţilor
româneşti din străinătate.
Senator Radu Mihail
USR

Motivaţia amendamentului:
Dat fiind că informaţia existentă
despre comunităţile istorice şi
emigraţia
românească
este
dispersată, sumele sunt necesare
pentru finanţarea unui studiu
produs de către un organism
specializat neutru, studiu în
cadrul căruia se vor colecta
informaţii şi se va face o analiza
în mod obiectiv privind structura
şi
nevoile
comunităţilor
româneşti din străinătate, urmate
de prezentarea unor recomandări
sintetice de intervenţie a statului
pentru a le susţine.

8
Sursa de finanţare:
Diminuarea cu suma de 500 mii
lei a Cap. 5001, grupa 72, Titlul
XIV din
Anexa 3/28,
MINISTERUL
COMUNICAȚIILOR
ȘI
SOCIETĂȚII
INFORMAȚIONALE

Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni, Anexa 3/64/6500/01,
CHELTUIELI
SOCIAL
CULTURALE

Alocarea a 500 mii lei
pentru
finanţarea
unei
biblioteci cu funcţie de
centru social-cultural pentru
românii din Roma.
Senator Radu Mihail
USR

9

Motivaţia amendamentului:
În sprijinul aplicării concrete a
legii 86/2016, pentru a răspunde
nevoii românilor (atât individual
cât și grupați în asociații) din
Roma și din împrejurimi de a
avea acces la cărți și alte
materiale educaționale în limba
română, a avea la dispoziție
spații de instruire și pentru
activități de sprijin social (spre
exemplu întâlniri de consiliere
juridică sau de altă natură), se
alocă sumele pentru închirierea
spațiului necesar și contractarea
serviciilor
anexe
necesare
funcționării unui astfel de centru
cu biblioteca aferentă. Acest
proiect constituie un pilot
înaintea extinderii în celelalte
locații unde se află comunități
românești importante.
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu suma de 500 mii
lei a Cap. 5001, grupa 72, Titlul
XIV din
Anexa 3/28,
MINISTERUL
COMUNICAȚIILOR
ȘI
SOCIETĂȚII
INFORMAȚIONALE

Anexa3/64/02 MPRDP
Capitol 6701
Cultură, Recreere şi Religie
Grupa 59
Titlul XI- Alte cheltuieli
Articol 07
Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora.

Deputat
Dobrovie
USR

10

Motivaţia amendamentului:
Sprijinirea românilor din ţările
care nu aplică principiul
reciprocităţii în respectarea
drepturilor minorităţii române
(Serbia, Ucraina)
Sursa de finanţare:
100 mii lei redirecţionaţi de la
Anexa3/64/02 Capitol 5101
Grupa 20 Titlul II-bunuri şi
servicii
Matei-Adrian Articol 01 Alineat 08 (Poşta,
telecom, radio, tv, internet)
20 mii lei redirecţionaţi de la
Anexa3/64/02 Capitol 5101
Grupa 20 Titlul II-bunuri şi
servicii Articol 01 Alineat 30
(Alte bunuri şi servicii pt.
întreţinere şi funcţionare)
5 mii lei redirecţionaţi de la
Anexa3/64/02 Capitol 5101
Grupa 20 Titlul II-bunuri şi
servicii Articol 06 Alineat 01
(Deplasări interne, detaşări,
transferuri)
150 mii lei redirecţionaţi de la
Anexa 3/64/02 Capitol 5101
Grupa 20 Titlul II-bunuri şi
servicii Articol 06 Alineat 02
(Deplasări în străinătate)
5 mii lei redirecţionaţi de la
Anexa3/64/02 Capitol 5101
Grupa 20 Titlul II-Bunuri şi
servicii Articol 13 (Pregătire
profesională)

Se propune majorarea sumei
alocate (8000 mii lei) cu
280 mii lei obţinuţi prin
diminuarea unor cheltuieli
de la Capitolul 5101
Grupa 20 Titlul II-Bunuri şi
servicii

Anexa 3/13/02 SGG
Capitolul 6701
Cultura, Recreere şi Religie
Grupa 59
Titlul XI - Alte cheltuieli
Articol 13
Contribuţia
statului
pentru
sprijinirea aşezămintelor religioase
româneşti din afara graniţelor

Se propune alocarea sumei
de 115 mii lei pentru lucrări
de construcţii la biserica
românească din Lubnita,
Valea Timocului, Serbia

Deputat
Dobrovie
USR

11

Motivaţia amendamentului:
Sprijinirea
aşezămintelor
religioase româneşti din ţări
unde minoritatea română este
discriminată, ca religie şi ca
limbă

Sursa de finanţare:
Secretariatul
General
al
Matei-Adrian Guvernului
Capitolul 6701 Cultură, Recreere
şi Religie
Grupa 59
Titlul XI-Alte cheltuieli
Articol 13
Contribuţia
statului
pentru
sprijinirea
aşezămintelor
religioase româneşti din afara
graniţelor

Anexa 3/13/02 SGG
Capitolul 6701
Cultura, Recreere şi Religie
Grupa 59
Titlul XI-Alte cheltuieli
Articol 13
Contribuţia
statului
pentru
sprijinirea aşezămintelor religioase
româneşti din afara graniţelor

12

Se propune alocarea sumei
de 115 mii lei pentru lucrări
de construcţii la biserica
românească din Svilainat,
Valea Moravei, Serbia
Deputat
Dobrovie
USR

Motivaţia amendamentului:
Sprijinirea
aşezămintelor
religioase româneşti din ţări
unde minoritatea română este
discriminată, ca religie şi ca
limbă

Matei-Adrian Sursa de finanţare:
Secretariatul
General
al
Guvernului
Capitolul 6701 Cultură, Recreere
şi Religie
Grupa 59
Titlul XI-Alte cheltuieli
Articol 13
Contribuţia
statului
pentru
sprijinirea
aşezămintelor
religioase româneşti din afara
graniţelor

Ministerul pentru
Pretutindeni
Anexa 3/64

Românii

bugetului
de Suplimentarea
Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni cu 3.500 mii
lei
pentru
continuarea
proiectelor
Institutului
Eudoxiu Hurmuzachi pentru
românii de pretutindeni.
Senator
PNL

13

Viorel

Motivaţia amendamentului:
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi
pentru românii de pretutindeni
asigură etnicilor români din
vecinătate și Balcani cadrul
necesar pentru însușirea limbii,
culturii și civilizației românești.
De
asemenea,
Institutul
programe
de
Badea, desfășoară
perfecționare pentru cadrele
didactice care predau limba
română/ în limba română în
comunitățile românești istorice.
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu suma de 3.500
mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/22/ MINISTERUL
AGRICULTURII
ȘI
DEZVOLTĂRII
RURALE/
Capitolul 5000/ Grupa 51/
TITLUL VI TRANSFERURI
ÎNTRE
UNITĂŢI
ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Ministerul pentru
Pretutindeni
Anexa 3/64

Românii

Senator
PNL

14

Motivaţia amendamentului:
Urmare a fenomenului accentuat
de emigraţie din ultimii ani,
statul român este nevoit să pună
un accent deosebit în ceea ce
priveşte păstrarea identităţii
lingvistice în rândul tinerelor
generaţii. Majoritatea românilor
stabiliţi temporar sau definitiv în
Badea, străinătate sunt bine integraţi în
noua societate, constatându-se în
acest sens o pierdere a
legăturilor tinerelor generaţii cu
ţara mamă, inclusiv în ceea ce
priveşte
utilizarea
limbii
materne. Un liceu românesc în
mijlocul celei mai numeroase
comunități de români din
emigrație va reprezenta o bază
solidă pusă de statul român în
domeniul consolidării identitare
a comunităţilor româneşti din
diaspora. În acest moment, în
Italia, sunt 4.000 de elevi înscriși
la cursurile LCCR.
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu suma de 13.500
mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/22/ MINISTERUL
AGRICULTURII
ȘI
DEZVOLTĂRII
RURALE/
Capitolul 5000/ Grupa 51/
TITLUL VI TRANSFERURI
ÎNTRE
UNITĂŢI
ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

de Alocarea sumei de 13.500
mii lei pentru înființarea
unui
Liceu
Românesc
”Mihai
Eminescu”,
la
Roma, Italia.

Viorel

Ministerul pentru
Pretutindeni
Anexa 3/64

Românii

de Alocarea sumei de 22.500
mii lei pentru înființarea a 5
Centre
Comunitare
Românești pilot (conform
Legii nr. 86/2016), în Roma,
Madrid, Londra, Ismail și
Nürnberg.

Senator
PNL

15

Viorel

Motivaţia amendamentului:
Înființarea Centrelor Comunitare
Românești este o obligație a
statului român, prevăzută în
legislația cadru. Totodată, este o
obligație a statului român să ia
măsuri menite să asigure
păstrarea și promovarea culturii,
valorilor și limbii române în
străinătate și de a asigura
coeziunea
în
rândul
Badea, comunităților de români din
afara granițelor țării. Locațiile
propuse pentru cele 5 Centre
Comunitare Românești pilot sunt
reprezentative prin dinamica și
dimensiunea comunităților de
români din cele cinci zone.
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu suma de 22.500
mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL
FINANŢELOR PUBLICE ACŢIUNI
GENERALE
/Capitolul
5000/Grupa
55/
TITLUL
VII
ALTE
TRANSFERURI

Ministerul pentru
Pretutindeni
Anexa 3/64

16

Românii

de Alocarea sumei e 500 mii
lei în vederea finanțării
Catedralei-mausoleu
cu
hramul
„Sfântul
Mare
Mucenic Dimitrie” şi „Toţi
Sfinţii Români” din satul
Cania, raionul Cantemir,
Republica Moldova.
Senator
PNL

Viorel

Motivaţia amendamentului:
Locașul, închinat eroilor români
căzuţi în cel de-al Doilea Război
Mondial, a început să fie edificat
cu 16 ani în urmă, din banii
oferiți de Guvernul României,
prin Departamentul Politici
pentru Românii de Pretutindeni,
și din donațiile enoriașilor.
Catedrala a fost practic înălțată,
Badea, rămânând să fie construit
acoperișul și de executat
lucrările de finisare.
Din cauza nefinanțării însă, la
Catedrală nu se mai lucrează din
anul 2012.
Sursa de finanțare:
Diminuarea cu suma de 500 mii
lei a sumelor prevăzute
la
Anexa nr. 3/65/ MINISTERUL
FINANŢELOR PUBLICE ACŢIUNI
GENERALE
/Capitolul
5000/Grupa
30/TITLUL III DOBÂNZI

