
 
 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor             Senat 
Comisia pentru politică externă                            Comisia pentru politică externă 
Nr. 4c-13/75                 Nr.  XXIV/173 
 
 

      Bucureşti, 24 noiembrie 2013 
 
 
 
 
Către Comisia de buget, finanţe, bănci a Camerei Deputaţilor  
Către Comisia de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital  a Senatului 
 
 
 
 

 A V I Z 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014 

 

 În conformitate cu prevederile art.11 şi ale art.13 din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru politică externă a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru politică externă a Senatului au fost sesizate, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014, trimis 
cu adresa nr. PL.x. 514 din 18 noiembrie 2013, respectiv L654 din 19 noiembrie 
2013. 

În şedinţele din 19 şi 24 noiembrie 2013, în prezenţa reprezentanţilor 
ministerelor afacerilor externe şi finanţelor publice, cele două Comisii au analizat 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 şi anexele la acesta cu privire la 
bugetul Ministerului Afacerilor Externe. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului şi anexele referitoare la 
bugetul pe 2014 ale Ministerului Afacerilor Externe au fost avizate favorabil.  
Amendamentele respinse sunt prezentate în anexă. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
             Borbély László                           Petru Filip  
 
 
                Preşedinte                                   Preşedinte     
 
 

Adu
Comisii



AMENDAMENTE RESPINSE 
la  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 

 
 

Nr 
crt 

Text proiect 
Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/artic
ol/alineat 

 
Text amendament propus 

(Autor, apartenenţa politică) 

 
Motivaţia amendamentului/ Sursa 

de finanţare 

 
Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii)

1 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 
6501/Grupa 01 cheltuieli 
curente. 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14 din 
Legea Bugetului de Stat cu suma de 40 
mii lei pentru material didactic oferit ca 
sprijin pentru Şcoala Junimea 
Românească din Montreal, Canada.  
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii şi eficientizării procesului 
educaţional pentru copiii etnicilor 
români stabiliţi în Canada. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

2 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 
6501/Grupa 01 cheltuieli 
curente. 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14 din 
Legea Bugetului de Stat cu suma de 40 
mii lei pentru material didactic oferit ca 
sprijin pentru Şcoala Creştină Română 
Logos, din Chicago  
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii culturii şi  identităţii 
româneşti, prin eficientizarea 
procesului educaţional pentru copiii 
etnicilor români stabiliţi în Statele 
Unite ale Americii. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 
5001/Grupa 59, Art.07. 
 
Titlu X alte cheltuieli 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr.3/14  din 
Legea Bugetului de Stat cu suma de 200 
mii lei pentru procurarea de aparatură 
tehnică necesară pentru desfăşurarea 
eficientă a Programului Consulat Itinerant 
din SUA. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea 
perfectarii documentelor de 
călătorie şi rezolvarea serviciilor 
consulare cele mai uzuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

 
4 

Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 
5001/Grupa 59, Art.07. 
 
Titlu X alte cheltuieli 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
200 mii lei pentru procurarea aparaturii 
tehnice necesare Programului Consulat 
Itinerant din Canada. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
perfectarii documentelor de 
călătorie şi rezolvarea serviciilor 
consulare cele mai uzuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 
 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

 
 

Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 

Majorarea sumei în vederea 
perfectarii documentelor de 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



5 Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 
5001/Grupa 59, Art.07. 
 
Titlu X alte cheltuieli 
 

200 mii lei pentru procurarea aparaturii 
tehnice necesare Programului Consulat 
Itinerant din Australia 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

calatorie şi rezolvarea serviciilor 
consulare cele mai uzuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

 
6 
 
 
 
 

Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 
5001/Grupa 59, Art.02. 
– alte cheltuieli 
 
 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
100 mii lei  pentru organizarea 
Congresului Ziariştilor de origine română 
North American Romanian Press 
Association (NARPA). 
 
 
 
   Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
organizarării de forumuri, seminarii 
şi mese rotunde cu mass media 
românească din SUA şi Canada. 
Asociaţia Jurnaliştilor Români din 
SUA şi Canada are ca scop 
îmbunătăţirea comunicării între 
diferitele instituţii media  româneşti 
din SUA şi Canada, dintre acestea 
şi instituţiile din România şi 
societatea civilă, cât şi găsirea de 
soluţii comune pentru strategii de 
comunicare a diferitelor puncte 
comune de vedere, planuri şi 
proiecte de promovare a culturii 
române, a identităţii românilor de 
pe continentul nord american, a 
promovării valorilor naţionale şi 
spirituale româneşti.  
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

7 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 5001, 
Grupa 59, art.02 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
100 mii lei  pentru organizarea 
Congresului liderilor organizaţiilor 
romaneşti din SUA 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea întăririi 
relaţiilor la nivelul mediului 
asociativ, pentru a realiza un 
militantism identitar eficient şi 
depăşirea sincopelor în relaţia cu 
autorităţile din România. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

8 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 5001, 
Grupa 59, art.07 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
100 mii lei  pentru organizarea 
Congresului liderilor organizaţiilor 
româneşti din Canada. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
revigorării Congresului român-
canadian, care există din anul 1958 
în Canada. Noua conducere a 
Congresului îşi propune 
parteneriate cu toate asociaţiile din 
Canada şi doreşte o întâlnire 
naţională la Montreal în anul 2014. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



9 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 5001, 
Grupa 59, art.07 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
100 mii lei  pentru organizarea 
Congresului liderilor organizaţiilor 
româneşti din Australia. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea întăririi 
relaţiilor la nivelul mediului 
asociativ, pentru a realiza un 
militantism identitar eficient şi 
depăşirea sincopelor în relaţia cu 
autorităţile din România. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

10 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 6701, 
Grupa 01,  
- cheltuieli curente 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
55 mii lei pentru finanţarea Revistei Clipa 
din SUA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii revistei Clipa, cea mai 
veche publicaţie de limba română 
de pe continentul american, cu 
apariţie constant săptămânală, 
inclusă în Presidential Who's Who, 
nominalizată la Biblioteca 
Congresului Statelor Unite ale 
Americii şi posesoarea celor mai 
înalte distincţii americane. 
Biblioteci celebre, printre care cea 
din Ierusalim, Berlin şi Budapesta 
au solicitat-o în rafturile lor  
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



 
11 
 
 
 
 
 
 
 

Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 capitolul 
6501/Grupa 01 cheltuieli 
curente. 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
50 mii lei pentru asigurarea unui 
supliment educativ pentru copiii 
românilor din Canada şi SUA. Istorie, 
literatură, geografie şi matematică, într-un 
supliment educaţional al unei publicaţii 
din Canada. 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii şi eficientizării procesului 
educaţional pentru copiii etnicilor 
români stabiliţi în Canada şi SUA. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 
 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

12 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 6701, 
Grupa 01,  
- cheltuieli curente 
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
25 mii lei pentru dezvoltarea emisiunii de 
radio Marca-RO Montreal, care există de 
9 ani pe frecvenţa FM.  
 
 
 
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii singurei emisiuni 
româneşti de radio difuzată în direct 
la Montréal. 
Se adresează tinerilor de orice 
vârstă, care doresc sa fie la curent 
cu ultimele ştiri din Canada şi 
România, cărora le place sportul şi 
muzica buna. Emisiunea constituie 
un mijloc bun de comunicare cu 
etnicii români, întrucât se bazează şi 
pe dialogul cu ascultătorii în urma 
căruia se obţin impresiile, ideile, 
gândurile şi sugestiile românilor din 
Montreal. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 
13 
 
 
 
 
 

Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 5001, 
Grupa 59, art.07 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14 din 
Legea Bugetului de Stat cu suma de 10 
mii lei pentru Organizarea Festivalul 
Origini Româneşti Chicago (Niles). 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii „Festivalului Originii 
Româneşti”. Acesta este organizat 
anual începând cu 2010 de către 
Romanian-American Network. 
Ţelul acestuia este de a promova 
identitatea culturală românească 
publicului american şi de a oferi 
tuturor ocazia de a interacţiona şi a 
întări legăturile cu comunitatea 
românească şi în interiorul ei. 
Este un eveniment ce se bucură de o 
largă mediatizare şi se adresează 
celor 150.000 de români din 
Chicago şi din împrejurimi. De 
asemenea, „Festivalul Originii 
Româneşti” este evenimentul socio-
cultural din Statele Unite care a 
reunit cel mai mare număr de etnici 
români şi invitaţi interesaţi în 
cultura şi tradiţiile româneşti. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



14 
 
 

Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 5001, 
Grupa 59, art.07 
Titlu X - alte cheltuieli  
 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
30 mii lei pentru organizarea Festivalului 
Românesc „Renaşterea”, în perioada 2-4 
Mai la Hollywood, Florida. 
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii Festivalului Românesc 
„Renaşterea”. Acesta este primul 
festival romanesc de anvergură în 
Sudul Floridei şi îşi propune 
solidificarea legăturilor în cadrul 
comunităţilor româneşti precum şi 
promovarea, cultivarea şi păstrarea 
tradiţiilor, culturii şi spiritualităţii 
strămoşeşti. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

15 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 5001, 
Grupa 59, art.07 
Titlu X - alte cheltuieli 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
30 mii lei pentru organizarea Zilei 
Naţionale a României la Detroit, 
Michigan (SUA).
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii evenimentul organizat 
pentru 1 decembrie la Detroit, 
Michigan (SUA). Acesta prevede în 
program concerte, vernisaje, mese 
rotunde, proiecţii de film şi 
spectacole. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



16 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 5001, 
Grupa 59, art.07 
Titlu X - alte cheltuieli 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
30 mii lei pentru organizarea Zilei 
Naţionale a României în Phoenix, Arizona 
(SUA).
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii evenimentului organizat 
cu ocazia Zilei Naţionale a 
României în Phoenix, Arizona 
(SUA).
Programul include reprezentaţii 
artistice întreţinute de artişti români 
care vor interpreta muzică clasică şi 
tradiţională, precum şi proiecţii de 
film şi spectacole. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

17 Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 
14 / 02 Capitolul 5001, 
Grupa 59, art.07 
Titlu X - alte cheltuieli 

Majorarea sumelor din Anexa nr. 3/14  
din Legea Bugetului de Stat cu suma de 
30 mii lei pentru organizarea Zilei 
Naţionale a României la Toronto, Canada.
 
 
Autorul amendamentlui: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
  

Majorarea sumei în vederea 
sprijinirii evenimentului organizat 
cu ocazia Zilei Naţionale a 
României în la Toronto, Canada. 
Evenimentul organizat pentru 1 
decembrie va avea în program 
concerte, vernisaje, mese rotunde, 
proiecţii de film şi spectacole. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 



18 Anexa nr. 3/14/02 
Capitol 5001/grupa/titlul 
51/articol 01 - 
Transferuri curente 
 
 
Ministerul Afacerilor 
Externe 
 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Afacerilor Externe cu 4.500.000 lei pentru 
repatrierea cetățenilor români decedați în 
afara granițelor țării. 
  
 
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale 
în urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe estimate de 
MF la 5 miliarde lei 
 
Autorul amendamentului: Senator Viorel 
Badea, PDL 

Repatrierea corpurilor persoanelor 
decedate în afara granițelor țării 
reprezintă încă o problemă majoră 
pentru România, care trebuie 
rezolvată cât mai repede. 
 
 
 
 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 

19 Anexa nr. 3/14/02 
 
Capitol 
5001/Grupa/Titlul 59, 
Articol 07, Titlul 10 
Alte cheltuieli, 
Sprijinirea activității 
românilor de 
pretutindeni și a 
organizațiilor 
reprezentative ale 
acestora  
 
Ministerul Afacerilor 
Externe 

Alocarea sumei de 23.000.000 lei pentru 
susținerea financiară a activității 
organizațiilor reprezentative ale românilor 
din vecinătate și Europa (sprijinirea 
proiectelor educaționale, culturale, 
religioase și civice). 
 
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale 
în urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe estimate de 
MF la 5 miliarde lei 
 
Autorul amendamentului: Senator Viorel 
Badea, PDL 

În vederea păstrării și promovării 
identității naționale, culturale și 
spirituale a comunităților românești 
de pretutindeni. 
 

Incorecta identificare 
a sursei de finanţare 
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