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AVIZ  COMUN 
asupra  proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
 

În conformitate cu  prevederile  art. 1 pct. 2, art. 9 şi 45 din 
Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei  Deputaţilor şi  Senatului, Comisiile  
juridice ale  celor două Camere ale  Parlamentului au  fost sesizate, spre dezbatere  şi  
avizare, cu proiectul  Legii  bugetului  de stat  pe  anul 2013, transmis de 
Guvernul României. 

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 juridice, au examinat proiectul de lege 
susmenţionat în şedinţa din 28 ianuarie 2013. 

Cele două Comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2013 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Înaltei Curţi de Casaţie 
şi  Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Constituţionale, Consiliului 
Legislativ, Avocatului Poporului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Autorităţii Naţionale 
pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal, Agenţiei Naţionale de 
Integritate şi Secretariatului General al Guvernului (Anexa nr. 3/13 – inclusiv 
Relaţia cu Parlamentul). 

La lucrările celor două Comisii, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: Înalta Curte de Casaţie şi  
Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională, Consiliul 
Legislativ, Avocatul Poporului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
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Securităţii, Ministerul  Justiţiei, Ministerul Public, Autoritatea Naţională pentru 
Supravegherea Datelor cu Caracter Personal, Agenţia Naţională de Integritate 
Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului.  

La această iniţiativă legislativă s-au depus amendamente de către mai 
mulţi domni şi doamne deputaţi şi senatori. 

În  urma dezbaterilor şi a opiniilor  exprimate, membrii celor două 
Comisii juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să  avizeze favorabil proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de 
buget ale Înaltei Curţi de Casaţie şi  Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, 
Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, Ministerul  
Justiţiei, Ministerului Public, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal, 
Agenţiei Naţionale de Integritate şi Secretariatul General al Guvernului, cu 
amendamente admise care sunt redate în Anexa I care face parte integrantă din 
prezentul aviz. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II la prezentul 
aviz.  

În raport cu  obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face  parte  din 
categoria  legilor ordinare, urmând a fi adoptat cu  respectarea prevederilor art.76 
alin.(2) din Constituţia României, republicată. 
 
 
                     
 
 
 
             PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 
 
 Deputat Bogdan Liviu CIUCĂ                     Senator Tudor CHIUARIU 
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Anexa I 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare 

1.  Ministerul Justiţiei 
Capitolul 61.01., „Ordine publică şi siguranţă 
naţională, Titlul 2 «Bunuri şi servicii»”, 
Anexa 3/17/ 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Justiţiei cu suma de 23.732 
mii lei, la Capitolul 61.01., „Ordine 
publică şi siguranţă naţională, Titlul 2 
«Bunuri şi servicii»”, art. bug. 20.28, 
Ajutor public judiciar. 
 

Iniţiatori: 
senatorii: Tudor Chiuariu, 

Puiu Haşotti şi Serban Nicolae şi 
deputaţii: Bogdan Liviu Ciuca, Daniel 

Fenechiu, Grupul parlamentar al PDL şi 
Grupul parlamentar al UDMR 

 
 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
stabilirea datoriilor neachitate la data de 
30.12.2012, care se ridică la cuantumul de 
7390 mii lei, la care se adaugă suma de 16.342 
mii lei, reprezentând diferenţa între suma 
alocată prin proiectul de Buget  în cuantum  de 
25.069 mii lei şi necesarul real de fonduri 
pentru onorariile avocaţilor din oficiu, în sumă 
totală de  41.411 mii lei, aşa cum au fost 
estimate de Uniunea Naţională a Barourilor din 
România. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat. 

2.  Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Justiţiei  cu suma de 148.254 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine publică 
şi siguranţa naţională”, astfel: 
-  Titlul II „Bunuri şi servicii”: 54.452 
mii lei 
       - alin. bug. 20.01.03 „Incalzit, 
iluminat forta motrica": 10.000 mii lei; 
       - alin. bug. 20.01.09 „Materiale si 
prestari de servicii cu caracter functional”: 
670 mii lei; 
       - alin. bug. 20.01.30 „Alte bunuri si 
servicii pentru întretinere si functionare”: 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
pregatirea  intrarii în vigoare a noilor coduri, 
potrivit Memorandumului cu tema „Pregătirea 
sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a 
noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan 
de măsuri” aprobat în şedinţa de Guvern din 
26.09.2012. 
Fondurile se justifica astfel: 
Titlul II „Bunuri şi servicii” 
Închiriere spaţii: 14.548 mii lei 
Cheltuieli de întreţinere spaţii noi: 37.647 mii 
lei 
Conferinţe şi seminarii, instruire, pregătire 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare 

27.647 mii lei; 
       - alin. bug. 20.05.30”Alte obiecte de 
inventar”: 1.367 mii lei; 
       - alin. bug. 20.30.05 „Chirii”: 14.548 
mii lei; 
       - alin. bug. 20.30.30 „Alte cheltuieli 
cu bunuri si servicii”: 220 mi lei. 
        - Titlul XII „Active nefinanciare”: 
93.802 mii lei 
        - alin. bug. 71.01.01 „Constructii”: 
76.910 mii lei; 
        - alin. bug. 71.01.03 „Mobilier, 
aparatura birotica si alte active corporale”: 
16.892 mii lei 
 

Iniţiatori: senator Tudor Chiuariu şi 
deputat Bogdan Liviu Ciuca 

 

profesională: 220 mii lei 
Cheltuieli suplimentare cu transmiterea 
citaţiilor şi actelor de procedură: 670 mii lei 
Achiziţia de mobilier destinat dotării birourilor 
judecătorilor şi a personalului auxiliar: 1.367 
mii lei 
Titlul XII „Active nefinanciare” 
Amenajare spatii existente: 76.910 mii lei 
Achiziţia de mobilier destinat dotării sălilor de 
judecată şi camerelor de consiliu: 12.265 mii 
lei 
Infrastructură IT: 4.627 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare : Bugetul de stat. 

3.  Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17 

- Titlul  I  „cheltuieli de personal”, 
Capitolul 61.01 – „Ordine publică şi 
siguranţă naţională” : 35.040 mii lei  

 
Iniţiatori: senator Tudor Chiuariu şi 

deputat Bogdan Liviu Ciucă 

Suma solicitată este necesară pentru finanţarea 
cele 486 de posturi aferente implementării 
noilor Coduri. 
 
Sursa de finanţare : Bugetul de stat. 
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ANEXA II 

 
AMENDAMENTE RESPINSE:    

 
                                

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

1.  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – 61.110 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – 90.466 mii lei 
 
Autori : Grupul PD-L si Grupul PP-
DD 
              
 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat, se propune 
suplimentarea sumei cu 29.356 
mii lei, astfel încât suma totală a 
bugetului Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie să devină 90.466 mii 
lei.  
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

2.  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 01 – Cheltuieli 
curente – 60.610 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 01 – Cheltuieli curente 
– 87.966 mii lei 
Autori : Grupul PD-L si Grupul PP-
DD 
 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 01 – 
Cheltuieli curente, se propune 
suplimentarea sumei cu 27.356 
mii lei. 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

3.  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 10 – Titlul I – 
Cheltuieli de personal – 54.528 
mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 10 – Titlul I – 
Cheltuieli de personal – 77.794 mii 
lei 
 
Autori : Grupul PD-L si Grupul PP-
DD 
 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 10 – Titlul 
I – Cheltuieli de personal, se 
propune suplimentarea sumei cu 
23.266 mii lei. 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

4.  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 20 – Titlul II – 
Bunuri şi servicii – 5.870 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 20 – Titlul II – Bunuri 
şi servicii – 9.960 mii lei. 
 
Autori : Grupul PD-L si Grupul PP-
DD 
 
 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 20 – Titlul 
II – Bunuri şi servicii, se 
propune suplimentarea sumei cu 
4.090 mii lei. 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

5.  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
 
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 71 – Titlul XII – 
Active nefinanciare – 500 mii lei 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 71 – Titlul XII – Active 
nefinanciare – 2.500 mii lei. 
 
Autori : Grupul PD-L si Grupul PP-
DD 
 
 

La Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 71 – Titlul 
XII – Active nefinanciare, se 
propune suplimentarea sumei cu 
2.000 mii lei. 
Sursă de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

6.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2013 

După articolul 27 se introduce un 
nou articol, cu următorul cuprins: 
„Art. 271.- Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie devine ordonator principal 
de credite şi administrează bugetul 
prevăzut în anexa 3/04 la prezenta 
lege. 
Autor : dep. Gabriel Andronache 

Dep. Daniel Geanta  
Dep. Schelean Valeria- Diana 

Constituie promisiunea 
electorală a USL. Conţinutul 
amnedamentului este curpins în 
Programul de Guvernare al USL 
şi, prin urmare, trebuie transpus 
în normă juridică. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât este în 
desfăşurare procedura 
tehnică de preluare a 
bugetului prevăzut în 
Anexa nr. 3/04 de către 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. Mai mult decât 
atât, reprezentantul CSM la 
dezbateri a menţionat 
faptul că este în curs de 
elaborare un proiect de act 
normativ care vizează 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

conţinutul amendamentului 
propus de iniţiatori. 

7.  Consiliul Superior al 
Magistraturii 
Capitolul 5101 
 
 

Se suplimentează bugetul cu suma 
de 4.971 mii lei, din care: 
 
- titlul 10 Cheltuieli de personal - 
4.155 mii lei  
- titlul 20 Bunuri şi servicii - 356 mii 
lei  
- titlul 71 Active nefinanciare - 460 
mii lei 
 
Autor : dep. Gabriel Andronache 

Dep. Daniel Geanta  
Dep. Schelean Valeria- Diana 

Fondurile solicitate suplimentar 
la titlul 10 Cheltuieli de personal 
reprezintă: 
- salariile de bază şi, implicit, 
contribuţiile aferente celor 20 de 
posturi vacante admise la 
finanţare în anul 2012 pentru 
aparatul tehnic din structura 
Inspecţiei Judiciare, în sumă de 
1.300 mii lei; 
- majorarea fondurilor necesare 
pentru plata concursurilor 
finanţate din bugetul Consiliul 
Superior al Magistraturii, în 
condiţiile   creşterii numărului de 
concursuri organizate şi a 
finanţării concursului de 
promovare la ICCJ. Precizăm 
faptul că, această sumă include şi 
obligaţiile de plată înregistrate la 
finele anului 2012 aferente 
concursului de promovare la 
ICCJ în sumă de 1.225 mii lei, în 
sumă de 2.855 mii lei. 
Fondurile solicitate suplimentar 
la titlul 20 Bunuri şi servicii, în 
sumă de 356 mii lei, reprezintă 
chiria pentru noul sediu al 
Inspecţiei Judiciare. 

La titlul 71 Active 
nefinanciare, suma solicitată 
suplimentar, de 460 mii lei, este 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

necesară pentru dotarea 
personalului nou angajat din 
cadrul Inspecţiei Judiciare. 
 

8.  Consiliul Superior al 
Magistraturii 
Capitolul 6501 -  

Se suplimentează bugetul cu suma 
de 3.355 mii lei, din care: 
- titlul 10 Cheltuieli de personal - 
2.811 mii lei; 
- titlul 59 Alte cheltuieli - 544 mii 
lei. 
 
 
Autor : dep. Gabriel Andronache 

Dep. Daniel Geanta  
Dep. Schelean Valeria- Diana 

Suma solicitată suplimentar la 
titlul 10 Cheltuieli de personal 
reprezintă salariile de bază şi, 
implicit, contribuţiile aferente 
celor 13 de posturi vacante 
admise la finanţare în anul 2012 
pentru Institutul Naţional al 
Magistraturii. 
La titlul 59 Alte cheltuieli, suma 
de 544 mii lei solicitată 
suplimentar reprezintă fondurile 
necesare pentru acoperirea 
majorării cu 7,4% a burselor 
auditorilor de justiţie din cadrul 
Institutului Naţional al 
Magistraturii şi cursanţilor Şcolii 
Naţionale de Grefieri, conform 
prevederilor OUG nr. 19/2012; 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

9.  Consiliul Superior al 
Magistraturii 
 

Suplimentarea finanţării Consiliului 
Superior al Magistraturii cu suma de 
8.326 mii lei, din care la cap. 51.01 
Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe 
-4.971 mii lei, iar la Cap. 65.01 
învăţământ - 3.355 mii lei ". 
 
Autor : dep. Gabriel Andronache 

Dep. Daniel Geanta  
Dep. Schelean Valeria- Diana 

„In vederea 
operaţionalizării cerinţelor de 
implementare a măsurilor 
asumate în cadrul Mecanismului 
de Cooperare şi Verificare 
privind noul Cod Civil şi a 
celorlalte coduri, se aprobă 
suplimentarea finanţării 
Consiliului Superior al 
Magistraturii cu suma de 8.326 
mii lei, din care la cap. 51.01 

Prin vot, membrii 
celor două Comisii juridice 
au considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Autorităţi Publice şi Acţiuni 
Externe -4.971 mii lei, iar la 
Cap. 65.01 învăţământ - 3.355 
mii lei ". 
 

10.  Anexa nr. 3/17 Ministerul Justiţiei 
61012028 Ajutor public judiciar ... 
25.069 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute cu 2.164 mii lei 
reprezentând datorii neachitate pe 
anul 2012. 
 
Iniţiatori: 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
 

Onorariile neachitate în 2012 
trebuie achitate din cheltuielile 
prevăzut în acest scop în anul 
2013. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

11.  Anexa3/17 Ministerul Justitiei 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 Justitiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

12.  Anexa nr. 3/17/02 - Ministerul 
Justiţiei  
Cap 6101 – Cheltuieli Bugetul de 
Stat, Grupa/Titlu 20, Art 13 – 
Pregătire profesională 
 

Se propune suplimentarea cu 50 mii 
lei a sumei alocate pentru pregătire 
profesională la Cap 6101, 
Grupa/Titlu 20, Art 13 – Pregătire 
profesională. 
 
Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Grup Parlamentar PP-DD 
Camera Deputaţilor 

Pentru atingerea obiectivelor 
principale, Ministerul Justiţiei 
trebuie să dispună de personal de 
o înaltă calificare în cercetare, 
pentru care sunt necesare cursuri 
de pregătire profesională.  
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/25/02 Cap 6101, Grupa/Titlul 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

 20 Articol 30 Alineat 30 care se 
va modifica astfel: Alte cheltuieli 
cu bunuri şi servicii (-) 50 mii lei 
 

13.   
Anexa nr. 3/17 
 
Ministerul  Justitiei 
 
  

1) În anul 2013se alocă un procent 
de 1% din PIB pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul justiţiei. 
(2) Bugetul ordonatorului principal 
de credite şi anexa respectivă se 
modifică corespunzător. 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesitatea finanţării curente şi 
de capital din domeniul justiţiei, 
în acord cu obiectivele asumate 
şi cu cerinţele interne şi 
europene, impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru acest 
domeniu.. 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratie 
Prezidentiala 
Bugetul Ministerului Culturii 
 
Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în 
lei, respectiv certificate de 
trezorerie cu discont, cu scadenţe 
la 1,3,6 şi 12 luni şi obligaţiuni 
de stat de tip benchmark pe piaţa 
internă, cu scadenţe pe termen 
mediu, la 3 şi 5 ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate 
(în derulare) destinate finanţării 
de proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială; 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante. 

14.  Anexa nr. 3/17 
Ministerul Justitiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 22500 mii lei 
pentru constructia unui nou 
penitenciar in afara orasului 
Timisoara, pentru a-l muta pe cel 
existent 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

15.  Anexa3/29 Ministerul Public 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 Public. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

16.  Anexa 3/29 - Ministerul Public 
 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
20.000 mii lei la capitolul 61.01.” 

Sumele solicitate sunt necesare 
ca urmare a numirii de către 
Preşedintele României, după 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Ordine publică şi siguranţa 
naţională”,  Titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal. 
 
 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

depunerea proiectului de buget la 
Ministerul Finanţelor Publice,  a 
44 procurori în cadrul 
parchetelor de pe lângă 
judecătorii, ale căror drepturi de 
personal nu au fost avute în 
vedere la stabilirea sumelor din 
proiectul de buget al 
Ministerului Public pe anul 
2013. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

17.  Anexa3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 500 
mii lei la capitolul 61.01.”Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, 
Titlul 20”Bunuri şi servicii”, 
art.20.30” Alte cheltuieli”, alin. 
20.30.04  ”Chirii” 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

Fondurile solicitate sunt 
destinate plăţii chiriei pentru 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Harghita,  Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Miercurea - Ciuc şi 
Biroul Teritorial DIICOT, unităţi 
care au primit somaţie de 
evacuare din clădirea în care îşi 
desfăşoară activitatea în prezent, 
drept pentru care a fost demarată 
o procedură de închiriere spaţiu  
cu termen de finalizare 
01.03.2013. 
Menționăm că, alocarea acestei 
sume este absolut necesară 
întrucât  cele trei unităţi de 
parchet urmează să fie evacuate. 

 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

18.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de  
3.000 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”,  subcapitolul 61.01.50 
”Alte cheltuieli în domeniul ordinii 
publice şi siguranţei naţionale”, 
titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, 
art.20.30 ”Alte cheltuieli”, alin. 
20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri 
şi servicii” 
 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru constituirea  fondului de 
flagrant la dispoziţia 
procurorului şef al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, în sumă 
de 2.000 mii lei, respectiv la 
dispoziţia procurorului şef al 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, în sumă 
de 1.000 mii lei. 
Precizăm că acest depozit se 
deschide în primele zile ale 
anului, gestionarea şi utilizarea 
sa, în timpul anului, se stabileşte 
prin ordin al procurorului şef al 
celor două instituţii publice, iar 
la finele anului sumele 
neutilizate se restituie la bugetul 
de stat. Prin urmare,  fondul de 
flagrant poate fi asimilat 
fondurilor cu destinaţie specială 
şi nu poate face obiectul analizei 
execuţiei cheltuielilor bugetare 
aprobate, iar luarea sa în calcul 
la stabilirea limitei de cheltuieli 
la titlul 20 ”Bunuri şi servicii” 
este nejustificată.   
 
Sursa de finanţare : 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

19.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de  450 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”,  
Titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, 
art.20.01 ”Bunuri şi servicii”, alin. 
20.01.30 ”Alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere şi funcţionare ”. 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru achiziţionarea unui număr 
de 2.000 certificate calificate 
semnate cu semnătură 
electronică extinsă, eliberate de 
un furnizor de servicii de 
certificate acreditat, în scopul 
extragerii datelor necesare 
procurorilor cu atribuţii pentru 
efectuarea urmăririi penale sau 
activităţi de dare în urmărire, 
potrivit prevederilor Legii nr. 
82/2012. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

20.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 950 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, 
Titlul 71 ”Active nefinanciare”, 
art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 
71.01.01 ”Construcţii” 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  finalizarea obiectivului 
de investiţii „Sediul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Curtea 
de Argeş”,  investiţie aflată în 
derulare din anii precedenţi. 
Unitatea îşi desfăşoară 
activitatea în prezent în spaţii 
deţinute de Primăria Curtea de 
Argeş, în comun cu alţi terţi.  
Sursa de finanţare : 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

21.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
2.100 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.01 ”Active 
fixe”, alin. 71.01.01 ”Construcţii” 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru avansarea lucrărilor, prin 
menţinerea unui ritm de lucru 
susţinut,  la trei obiective de 
investiţii aflate în derulare: 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Braşov  – 1.000 mii lei; 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vrancea  – 1.000 mii lei; 
Parchetul  de pe lângă 
Judecătoria Moineşti (unde 
sediul actual are probleme de 
rezistenţă generate de alunecări 
de teren) - 100 mii lei. 
Lipsa alocării fondurilor 
solicitate din anul 2013 va 
întârzia finalizarea acestor 
lucrări cu aproximativ un an şi 
jumătate conducând la: depăşirea 
graficului de execuţie; 
necesitatea prelungirii 
autorizaţiei de construire peste 
limită; apariţia unor costuri 
generate de ajustarea preţului 
contractului pentru restul de 
executat. 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

22.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 761 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, 
Titlul 71 ”Active nefinanciare”, 
art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 
71.01.03 ”Mobilier, aparatură 
birotică şi alte active corporale” 
 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
- achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente aferente lucrărilor 
de reparaţii capitale de la 
Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Alba, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanta, Parchetul 
de pe lângă Tribunalul  Mureş; 
- achiziţionarea de tehnică de 
calcul şi echipamente specifice 
pentru personalul magistrat 
(procurori), angajat din cadrul 
INM, în vederea aplicării 
dispoziţiilor din noile coduri 
penal şi civil.  
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

23.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 250 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, 
Titlul 71 ”Active nefinanciare”, 
art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 
71.01.30 ”Alte active fixe ” 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
 - achiziţionarea de licenţe 
antivirus pentru staţiile de lucru 
ale unităţilor din subordine; 
- achiziţionarea de licenţe şi soft 
pentru D.N.A. şi D.I.I.C.O.T; 
 - achiziţia de protecţie 
”firewall” la servere proprii; 
- achiziţia de dispozitive pentru 
semnătură electronică extinsă.   
Sursa de finanţare : 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 17

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 

24.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 
2.010 mii lei la capitolul 61.01.” 
Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, art. 71.03 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 
Autor: Ministerul Public. 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  avansarea lucrărilor de  
reparaţii capitale, prin 
menţinerea unui ritm de lucru 
susţinut,  la trei sedii de parchet, 
respectiv : Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Alba - 810 mii 
lei; Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanta - 760 mii 
lei; Parchetul de pe lângă 
Tribunalul  Mures    - 440 mii 
lei. 
 
Lipsa alocării fondurilor 
solicitate din anul 2013 va 
întârzia finalizarea acestor 
lucrări cu aproximativ un an şi 
jumătate, fapt care conduce la: 
depăşirea graficului de execuţie; 
necesitatea prelungirii 
autorizaţiei de construire peste 
limită; apariţia unor costuri 
generate de ajustarea preţului 
contractului pentru restul de 
executat; prelungirea duratei de 
realizare a lucrărilor; plata unor 
sume importante pentru chirie, 
întrucât Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanta şi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul  
Mureş  îşi desfăşoară activitatea 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

în spaţii închiriate.     
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2013 
 

25.  Anexa 3/29 Ministerul Public - 
Anexa 3/29 DNA 

Se propune modificarea detalierii pe 
alineate a articolului 56.15 ”Alte 
programe comunitare  finanţate în 
perioada 2007-2013” de la capitolul 
61.01.”Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul 56 ”Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN) 
postaderare” astfel: 421 mii lei la 
alineatul 56.15.01 ”Finanţare 
naţională” şi 214 mii lei la alineatul 
56.15.03 ”Cheltuieli neeligibile” 
 
Autori Grupurile PD-L si PP-DD 

Modificarea detalierii sumelor 
pe alineate permite o mai bună 
reflectare a cheltuielilor pentru 
proiectele derulate de Direcţia 
Naţională Anticorupţie.  
 
 
Sursa de finanţare : 
Nu este cazul, modificarea 
solicitată se realizează în 
structura bugetului Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

26.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

27.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Solicităm alocarea sumei de 660.000 
mii lei 
 

Suma solicitată acoperă jumătate 
din cheltuielile necesare 
finalizării obiectivului de 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Cod obiectiv 415 
Autostrada Transilvania  
Secţiunea 3C Suplacu de Barcău-
Borş 64,5 km 
Propuneri 2013.....188.368 mii lei 

Autori: 
Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR 
Biró Rozália – senator UDMR 

investiţii. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

28.  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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

29.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Modernizare DN19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

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. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

30.  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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

31.  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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

32.  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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

33.  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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

34.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de investiţii 
noi 
Variantă de ocolire Cristuru 

Suplimentarea cheltuielilor privind 
transporturile cu suma de 10.000 mii 
lei. 
Fişă de investiţie 
Variantă de ocolire Cristuru 
Secuiesc DN 13C în continuarea 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Secuiesc DN 13C în continuarea 
Cristuru Secuiesc- Feleac-Mureni 
(judeţul Mureş) 
 
 

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 

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

35.  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 
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

36.  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: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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

Se propune majorarea sumei alocate 
lăcaşurilor de cult cu suma de 
32.912 mii lei 

Revenirea la nivelul finanţării 
din anul 2012 este absolut 
necesară pentru îndeplinirea 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

 
67015912 Susţinerea 
cultelor....30.262 mii lei 

 
67015912 Susţinerea cultelor...... 
63.174 mii lei 
 
Autor: Márton Arpád, deputat 
UDMR 

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 
 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

38.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

39.    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 
 

Necesitatea sustinerea  presei 
romanesti din strainatate, a 
principalului saptamanal 
romanesc din diaspora „Noi in 
Spania” din Comunitatea 
Madrid, localitatea  Fuenlabrada, 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

 
 
 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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. 
 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

40.   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 
Bucuresti – Arhiescopia 
Bucurestilor 
 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Este necesara restaurarea si 
conservarea cladirii(restaurarea 
fatadelor si inlocuirea invelitorii 
acoperisului) pentru Biserica 
Sfantul Nicolae-Ghica, Paraclis 
Universitar Bucuresti – 
Arhiescopia Bucurestilor  
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

41.  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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

42.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

43.  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  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Este necesara continuarea 
constructiei cladirii  viitoarea 
biserică ortodoxă română Din 
Alcala de Henares din cadrul 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

44.  
  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: 

Este necesara intretinerea si 
functionarii unor 
unitati de cult 
in cazul Manastirii Sihastria 
judetul Neamt 
 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului, Anexa 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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

45.    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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

46.    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. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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

Alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
penticostal Biserica Elim din 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

capitolul  6701  
 
 

penticostal Biserica Elim din 
Arganda del Rey - Spania  

 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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. 
 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

48.    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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

49.    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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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 Aielo de Malferit, 
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 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. 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

51.    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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 
Mare Mucenic Gheorghe” din 
Alcalá de Henares, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Alcalá de 
Henares, Madrid din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Portugaliei apartinand 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. 
 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Zămislirea 
Sfântului Ioan Botezătorul” din 
 Alcañiz, Teruel din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

 
 

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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente 

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:  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 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

57.    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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan” din 
Almeria 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 şi Evanghelist 
Ioan” din Almeria 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Sfânta 
Parascheva” din Amposta, 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfânta Parascheva” din 
Amposta, Tarragona din cadrul 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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

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. 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 
Voievod Ştefan cel Mare”  din 
Arbucies 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 Voievod Ştefan cel 
Mare”  din Arbucies 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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe”  din 
 Barcelona din cadrul Episcopiei 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”  din  Barcelona din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 
 
 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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. 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

66.    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- 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din 
Burgos 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 şi Pavel” 
din Burgos 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

69.    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 Spiridon făcătorul de 
minuni”  din Calahorra, Provincia 
La Rioja din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

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. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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B.0.R. 

 
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. 

sustenabile. 

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 „Sfântul 
Ioan Românul”  din Calatayud, 
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 Parohia 
„Sfântul Ioan Românul”  din 
Calatayud, 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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72.    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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Sfânta 
Muceniţă Filofteia” din Cordoba 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 Muceniţă 
Filofteia” din Cordoba 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 Nectarie Taumaturgul” din 
Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” Coslada, Madrid din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 

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. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Portugaliei apartinand B.0.R. 

 
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. 

sustenabile. 

75.    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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 
„Acoperământul Maicii Domnului” 
din Elche, 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 
„Acoperământul Maicii 
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. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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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 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Naşterea 
Maicii Domnului”  din Gandesa, 
Tarragona din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R. 

Iniţiatori: 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului”  din 
Gandesa, Tarragona din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. necesare 
comunitatii numeroase de 
romani din zona  

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

82.    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 „Sfântul 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Antonie cel 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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capitolul  6701  
 

Antonie cel Mare” din Gijon din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 

 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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. 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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 nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Sfinţii Trei 
Ierarhi” din Ibiza, Baleares din 
cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R.  

 

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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

romani din zona  

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

sustenabile. 

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 „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 
 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii 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.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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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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. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Sfântul 
Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş” din 
Leon din cadrul Episcopiei Spaniei 
si Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  

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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Grup Parlamentar PP-DD 
 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

94.    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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 ”Sfânta 
Cuvioasă Parascheva”  din 
Carabanchel, Madrid din cadrul 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”  din Carabanchel, 
Madrid din cadrul Episcopiei 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R.  

 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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. 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

98.    la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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

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 
 

„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. 

considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 
„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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „Sfinţii 
Români”  din Mostoles din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 
apartinand B.0.R. 

 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  

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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Grup Parlamentar PP-DD 
 

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

 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 
Evanghelist Luca”  din Palma de 
Mallorca din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Evanghelist 
Luca”  din Palma de Mallorca 
din cadrul Episcopiei Spaniei si 
Portugaliei apartinand B.0.R. 
necesare comunitatii numeroase 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

de romani din zona  

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

sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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 „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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

106.   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 „Sfântul 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Stelian, 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

capitolul  6701  
 

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 
 

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. 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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: 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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: Parohia de limbă 
ucrainiană „Sfântul Ierarh Nicolae" 
din Reus din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 
B.0.R.  

 
Iniţiatori: 

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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

General al Guvernului, Anexa 
nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

109.   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 Scărarul”  din Requena 
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 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. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

110.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

111.   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 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Vasile cel 
Mare” din Salamanca din cadrul 
Episcopiei Spaniei si Portugaliei 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Spaniei si Portugaliei apartinand 
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. 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

112.   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 Sebastian"  din Donostia-
San Sebastian 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 
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. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

113.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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114.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

115.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

116.   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.  

 

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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

de romani din zona  

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

sustenabile. 

117.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

118.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

119.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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

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 
 

„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. 

considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

120.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

121.   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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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 nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

122.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

123.   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. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

124.   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 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de Parohia 
„Sfântul Ierarh Nichifor 
Mărturisitorul”  din Teruel din 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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 Teruel din cadrul Episcopiei Spaniei 
si Portugaliei apartinand B.0.R. 
 
 
Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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. 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

125.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

126.   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. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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127.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

128.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

129.   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.  

 

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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

de romani din zona  

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

sustenabile. 

130.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

131.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

132.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
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Nr. 
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Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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

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 
 

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 01-cheltuieli curente. 

considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

133.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

134.   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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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 nr. 3 / 13 / 02,  capitolul 5001 –
/titlul 01-cheltuieli curente. 

135.   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 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

136.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

137.   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 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult  
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur”  din Villarreal, 
Castellón din cadrul Episcopiei 
Spaniei si Portugaliei apartinand 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

apartinand B.0.R.  

Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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. 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

138.   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 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

139. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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140.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

141.   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 01-cheltuieli curente. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

142.   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 

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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Portugaliei apartinand B.0.R.  

 
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. 

sustenabile. 

143.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

144.   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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

145.   la Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
sustinerea intretinerii si functionarii 

Sustinerea intretinerii si 
functionarii unitatii de cult 

Prin vot, membrii 
celor două Comisii juridice 



 64

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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

unitatii de cult: Biserica Adventista 
de Ziua a Saptea  Sion  din Torrejon 
de Ardoz 

Iniţiatori: 
Deputat Mihai Aurelian  
Grup Parlamentar PP-DD 
 

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. 

au considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

146. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

147. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

148. Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2013 pe unitatile de 
cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea bisericii 

Asigurarea unor 
condiţii decente pentru 
oficierea serviciilor religioase; 
Sursa de finanţare: din 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

“Sfantul Dumitru” strada Smardan, 
nr.89, Brăila 

– suma de 20.000 lei 
 

Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

fondurile alocate pentru 
susţinerea cultelor. 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

149. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

150. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

151. Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

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

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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crt. 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 

şi restaurarea Bisericii “Sfintii 
Imparati Constantin si Elena” strada 
Scolilor nr.38 bis, Brăila 

– suma de 5.000 lei 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

152. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

153. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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154. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

155. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

156. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

157. 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 

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

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 



 68

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

158. 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 Albina, 
comuna Tichilesti, 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

159. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

160. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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161. 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-DD 

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

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

162. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

163. 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 de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

164. Anexa 3/13/02 – 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – 

Se propune alocarea sumei de 2500 
lei pentru consolidarea şi restaurarea 
Bisericii ortodoxe din satul 
Agaua,comuna Frecatei ,judetul 

Suma este necesară  
lucrărilor de 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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Alte cheltuieli, art. 12 Susţinerea 
cultelor 

Brăila. 
 
Initiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 

Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

165. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

166. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

167. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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168. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

169. 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 
Satuc,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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

170. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

171. Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Stadiul Actual 
La nivelul anului 2009 ar mai fi 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
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Guvernului 
Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

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 

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 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 

considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

172. 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: 
 

Prin vot, membrii 
celor două Comisii juridice 
au considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 

sustenabile. 

173. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

174. 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 
Portari, com. Zăpodeni – 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

175. Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune Secretariatului General 
al Guvernului  cu suma de 30 mii lei 
pentru următoarea unitate 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

de cult din judeţul Vaslui: Parohia 
Moara Domnească –reparaţii 
capitale biserică - 30 
mii lei 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

176. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

177. 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: 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

178. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

179. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

180. Anexa nr.3/13/02 - 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului  cu suma de 40 mii lei 

        Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Grupa/Titlul 59-Titlul XAlte 
cheltuieli,art.12- 
Sustinerea cultelor 

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 

noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
 
Sursa finantarii: 
 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

181. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

182. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

183. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

184. 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 
Burghelesti (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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

185. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

186. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

187. 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 
 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

188. 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 
 
 

        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  

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 



 79

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 

Bugetul administratiei 
prezidentiale 
 

189. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

190. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

191. Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

cheltuieli  
Art. 13 – Contributia statului, 
pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Romane din afara 
granitelor 

 sustenabile. 

192. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

193. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

194. 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 Parohia 
Bod-Colonie, judeţul Braşov 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de construcţie la Parohia Bod-
Colonie, judeţul Braşov 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  

Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Guvernului. 
 
 
 
 
 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

195. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

196. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

197. 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 40 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare şi refacerea picturii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări 
de reabilitare şi refacerea picturii 
din Parohia Sfântul Nicolae, sat 
Nou, comuna Roşia, judeţul 
Sibiu 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Biserica Sfântul Nicolae, sat Nou, 
comuna Roşia, judeţul Sibiu. 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

198. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

199. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

200. Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitolul 6701 CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

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. 

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

 
 

sustenabile. 

201. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

202. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

 
Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

 

204. 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 100 mii lei pentru reabilitarea 
Bisericii Ortodoxe “Sfântul Nicolae” 
din oraşul Sălişte, sat Fântânele 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

205. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

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

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Art. 12 – Susţinerea cultelor  
 

 
 

207. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

208. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

209. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

210. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

211. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

212. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

213. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

214. Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Articolul 02 
Alineat 13 

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 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 

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 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) 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

din Anexa 3/13/01   
 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-DD  

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. 
 

215. 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 
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 

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 
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. 
 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

poziţiilor bugetare corespunzătoare 
din Anexa 3/13/01   
 
Autor: deputat Sefer Cristian 
George; Grupul Parlamentar PP-DD  

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. 
 

216. 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  
Ţigmandru - Măgheruş” 
 
comuna Nadeş, jud. Mureş  
 

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. 
 
Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel de 
proiect investiţional. 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

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  

 
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. 
 

217. 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” 

 
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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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crt. 
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(autorul amendamentului) 
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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  

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. 
 

218. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

219. 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 

.Biserica este intr-o stare 
avansata de degradare si necesita 
lucrari urgente de reparatii si 
renovare. 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Autori 
 Dep. Monica Iacob Ridzi 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

220. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

221. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

222. Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500 mii lei 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor déjà 
incepute. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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 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 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

223. 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 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 
 

.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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

224. 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 

.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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Autori 
 Dep. Radu Mihai Popa 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

225. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

226. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

227. Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului /Departamentul pentru 
proiecte de Infrastructura si 

Se majorează bugetul  
Secretariatul General al Guvernului 
/Departamentul pentru proiecte de 
Infrastructura si Investitii Straine cu 

Contractul a fost reziliat în 
23.07.2012. Suma este necesară 
pentru continuarea lucrarilor. 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Investitii Straine 
 

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 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

228. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

229. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

230. 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 

Parohia este în stare gravă de 
degradare 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

231. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

232. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

233. 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 
Inaltarea Sf. Cruci " Municipiul 
Bucureşti  
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

234. 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 

Parohia se află în stadiu avansat 
de degradare Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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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 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

235. 

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

236. 

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 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

237. 

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 

Parohiile se află în stadiu 
avansat de degradare Sursa de 
finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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„Biserica Costeşti-Vilsan Localitatea 
Musatesti, Judeţul Argeş 
Autor: Deputat Mihai Deaconu 
Grupul parlamentar PPDD 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

238. 

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 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

239. 

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

240. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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241. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

242. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

243. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

244. 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: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

dispoziţia Guvernului indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

245. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

246. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

247. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

248. Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru Culte 
cu suma de 50 de mii de lei pentru 

Finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. Această parohie este în 
stadiu avansat de degradare. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Lăcaşuri de cult finanţarea unităţii de cult “ Biserica 
Sfânta Vineri” din Municipiul 
Alexandria, Judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

249. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

250. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

251. 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 

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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PPDD 
252. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

253. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

254. 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 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

255. Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru Culte 
cu suma de 50 de mii de lei pentru 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Lăcaşuri de cult finanţarea unităţii de cult “Biserica 
Baptistă” din  Comuna Conţești 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

dispoziţia Guvernului amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

256. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

257. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

258. 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 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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PPDD 
259. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

260. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

261. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

262. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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Pietrosani , judeţul Teleorman. 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

263. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

264. 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  
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

265. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

266. Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului, Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Capitolul 67.01 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru Culte 
cu suma de 50 de mii de lei pentru 

Edificiul necesită reparaţii 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
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Lăcaşuri de cult finanţarea unităţii de cult “Casa de 
Rugăciuni Adventistă” din  comuna  
Smârdioasa , judeţul Teleorman. 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

dispoziţia Guvernului amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

267. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

268. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

269. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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270. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

271. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

272. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

273. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

274. Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului, Secretariatul de Stat 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
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pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult 

Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

275. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

276. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

277. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

278. 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, 

Reabilitarea edificiului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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judeţul Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 
PPDD 

 justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

279. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

280. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

281. 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, 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

282.  Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru Parohia 
Călmăţuiu de Sus, jud 
Teleorman 
Autor: Deputat Alin-Constantin 
Bucur       Grupul parlamentar 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Parohia se află într-un stadiu 
avansat de degradare 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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PPDD amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

283. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

284. 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, 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

285. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

286. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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287. 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 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  
 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
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 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

288. 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 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  
 

Se solicita admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării lăcaşului de cult: 
turnarea centurii superioare, 
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 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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289. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

290. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

291. 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 
Senator Marius Coste- 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 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
 

292. 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 

Construirea aeroportului la 
Ghimbav reprezintă un pol de 
dezvoltare regională de 
importanţă strategică. (Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
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către Consiliul Judeţean Braşov. 
Senator Marius Coste – PP DD ) 
 

Guvernului) indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

293. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

294. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

295. 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 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Cuvioasa Parascheva  
Judetul Constanta-  
Oras Navodari 

Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

pe anul 2013 amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

296. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

297. 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-  

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Oras Navodari 

Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 

298. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

299. 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 Constanţa 
 
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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300. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

301. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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302. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

303. 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  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

304. Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului, Secretariatul de Stat 

 Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
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pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult   
 

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 

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 
 

considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

305. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

306. 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 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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 Lăcaşuri de cult cu 203 mii lei 
Constructie acoperis biserica  
Judetul Constanta-  
Comuna Fantanele 

Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

si reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul rural 
si urban 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

307. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

308. 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 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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 Naţional 
309. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

310. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

311. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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312.  
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

313. 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 

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

314. 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 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

315. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

316. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

317. 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-  

Obiectiv nou de investiţie. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
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Comuna Istria 

Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
 
 

amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

318. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

319. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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320. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

321. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

322. Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului, Secretariatul de Stat 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
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Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult  
 

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 
 

Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 

considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

323. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

324. 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”, 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cu 50% din cheltuielile cu 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
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(autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

 
 
 
 
 

Oraş Năvodari, Judeţul Constanţa 
 
Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

bunurile şi serviciile 
ordonatorilor principali de credit 
pe anul 2013 
 
 
 
 

justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

325. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

326. 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 

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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

Autor: 
Deputat Tararache Mihai 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

327. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

328. 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  
Reparatii Parohia din localitatea 
Lumina  
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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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329. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

330. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

331. Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului, Secretariatul de Stat 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
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pentru Culte, Capitolul 67.01 
Lăcaşuri de cult   
 

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 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

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 
 

considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

332. 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 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

333. Anexa 3/13 SGG  
Capitolul 67.01 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi privind reabilitarea 
clădire la obiectivul:  
Reabilitare Liceu Tehnologic 
„Eremia Grigorescu” în oraşul 
Mărăseşti, Jud. Vrancea. 
Iniţiatori: 

Susţinerea  financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

334. 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 investiţiei noi privind 
obiectivul:  
„Reabilitare acoperiş Biserica Sf. 
Paraschiva” în comuna Suraia, Jud. 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PP-DD – Murgu Neagu 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Susţinerea  financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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