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AVIZ COMUN 

asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru comunităţile de români din afara țării a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a Camerei Deputaţilor au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, prin adresele 
nr. L 88 /2019 şi nr. PLx  26 /2019. 
 
Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor și  
Senatului, membrii celor două Comisii, au examinat proiectul de lege sus-menţionat şi anexele 
acestuia în şedinţa din 11 februarie 2019. 
 
La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
 

În urma examinării, în şedinţa comună din data de 11 februarie 2019, Comisiile reunite au hotărât să 
avizeze favorabil bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pe anul 2019 (anexa 
3/64) cu majoritate de voturi. Amendamentele respinse sunt prezentate în anexa 1.   

  
              PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
                    Senator                                                                                    Deputat 
 
               Radu MIHAIL                                                               Constantin CODREANU 
 
 
 
                 SECRETAR,                                                                           SECRETAR,                                          
                     senator                                     deputat                                          
 
               Viorel BADEA                                                          Nicolae-Sebastian-Valentin RADU

mona.alesandru
CD



 

 

    ANEXA 1 
MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI  

 
 AMENDAMENTE RESPINSE  

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 (anexa 3/64) 

 
     
ANEXA 3/64 

 
Nr. 
crt. 

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

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru 
comisii) 

1.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
„Editarea si distribuție în 
Școlile din comunitățile mari 
de români, unde învață copii 
români, manuale în limba 
română care să cuprindă 
informații despre geografia și 
istoria României și limba și 
literatura română” 
cu suma de 500 mii lei, în anul 
2019. 
 
 
Deputat Doru Coliu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent nu sunt susținute ore de  
limba româna,  iar copiii 
românilor din diaspora nu sunt 
educați cu privire la istoria și 
geografia României” 
 
 
Sursa de finanțare: 
Suma de 500 mii lei se asigură 
prin diminuarea corespunzătoare 
a creditelor aferente 
obiectivului prevăzut în Anexa 
nr.3/64/02, Capitolul 5001, 
Grupa 20, Titlul II Bunuri si 
Servicii, Articolul 01 ”Bunuri și 
servicii” 

 



 

  

2.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Înființarea a 12 centre 
comunitare în marile 
comunități de români din 
Spania,  Italia,  Franța, Marea 
Britanie și Germania” cu suma 
de 3000  mii lei, în anul 2019 
 
 
 
Deputat Doru Coliu                   
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent comunitățile de români 
nu dispun de spații  adecvate 
unde pot desfășura diferite 
activități social culturale.  
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 3000 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 

3.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea jurnaliștilor români 
și ziarelor românești din 
diaspora” cu suma de 50 mii 
lei, în anul 2019 
 
 
 
 
 
 

Motivația amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent jurnaliștii romani din 
comunitățile de români, 
întâmpină dificultăți de ordin 
financiar în culegerea si 
distribuirea de informații 
referitoare la România si 
cetățenii români din afara 
granițelor țării” 
 

 



 

  

 
 
 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Sursa de finanțare: 
Suma de 50 mii lei se asigură 
prin diminuarea corespunzătoare 
a creditelor aferente 
obiectivului prevăzut în Anexa 
nr.3/64/02, Capitolul 5001, 
Grupa 20, Titlul II Bunuri si 
Servicii, Articolul 01 ”Bunuri și 
servicii” 

4.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Constituirea unui fond pentru 
sprijinirea școlilor de duminică 
susținute de preoții din 
comunitățile de români din 
afara granițelor țării” cu suma 
de 3000 mii lei în anul 2019. 
 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent preoții din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
achiziționarea de manuale, 
rechizite,  echipamente 
informatice și dotarea 
bibliotecilor.  
Școlile de duminică sunt un bun 
promotor al limbii și culturii 
românești 
Sursa de finanțare:  
Suma de 3000 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 



 

  

5.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Elaborarea și implementarea 
proiectelor pentru reîntoarcerea 
în țară a românilor din afara 
granițelor țării” cu suma de 
4000 mii lei în anul 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
Romania are un deficit de forță 
de muncă, fapt confirmat de 
numărul mare de cetățeni din 
afara Uniunii Europene care 
muncesc pe teritoriul României 
și de cererea angajatorilor 
români pentru  angajarea 
cetățenilor nerezidenți. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 4000 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 

6.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii din 
Heistraat 319, 2610 Wilrijk 
(Antwerpen), Belgia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 

 



 

  

Deputat Doru Coliu  
Grupul PMP 

comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

7.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea Capelei  Ortodoxe 
"Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel", Eglise de vilage, 
Bonnert, Arlon, 6700, rue de la 
Platinerie, Belgia ” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 

 



 

  

Deputat Doru Coliu  
Grupul PMP 

Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

8.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Place de la 
Duchesse de Brabant 24- 1080, 
Bruxelles, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu  
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 

 



 

  

spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

9.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
române Sfântul Nicolae, Rue 
des Palais 181 -183, 1030 
Bruxelles, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 

 



 

  

la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

10.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Buna Vestire, Place de la 
Duchesse de Brabant 24- 1080, 
Bruxelles, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu  
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 

 



 

  

afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

11.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ELLEZELLES, Parohia Sf. 
Arhangheli Mihail și Gavriil și 
Sf. Nectarie (8 si 9 noiembrie) 
St. Marie-Madeleine, Place 
Lahamaide, 7890 Lahamaide / 
Ellezelles, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu  
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 

 



 

  

 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

12.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe  
GENT-AALST, Parohia 
Sfântul Apostol Andrei şi 
Sfântul Materne (30 noiembrie 
şi 20 septembrie) 1 ci 
Begijnhof, 41A, 9300 Aalst, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu  
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 

 



 

  

Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

13.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
HOOGSTRATEN, Parohia Sf. 
Ioachim și Ana (9 septembrie), 
Sint Jan Evangelist Begijnhof 
39, 2320 Hoogstraten, Belgia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu  
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  

 



 

  

Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

14.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe  
HULDENBERG 
(LOONBEEK) 
Parohia Toți Sfinții, Sint-
Jansbergsteenweg 44, Belgia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 

 



 

  

prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

15.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
KNOKKE-HEIST, Parohia Sf. 
Apostoli (30 iunie), Stela 
Maris, Christianastraat, 
Zeebrugge 8380 Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 

 



 

  

a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

16.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
LANDEN, Parohia Înălțarea 
Sfintei Cruci (14 septembrie), 
Sint Norbertus, Sint 
Norbertusstraat 64 B, 3400 
Landen 
Belgia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 

 



 

  

Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

17.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe  
LIÈGE, Parohia Pogorârea 
Sfântului Duh și Sfântul Cuv. 
Dimitrie Basarabov, Rue des 
Airelles 103, 4100 Seraing, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 

 



 

  

Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

18.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ROESELARE 
(ROULERS),Parohia Sfântul 
Apostol și Evanghelist Luca 
(18 octombrie), Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 

 



 

  

50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

19.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
SINT NIKLAAS, Parohia 
Intrarea în Templu a Maicii 
Domnului (21 noiembrie), 
Heilige Familiekeerk - 
Herenstraat 9100, Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  

 



 

  

Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

20.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
STAVELOT, Parohia 
Acoperământul Maicii 
Domnului (01 octombrie) 
24, Rue Neuve 4970 Stavelot, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 

 



 

  

bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

21.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TURNHOUT, Parohia Sf. 
Gheorghe (23 aprilie) de 
Merodelei 193 B-2300 
Turnhou, Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 

 



 

  

Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

22.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
WARISY - RENDEUX, 
PROVINCIA 
LUXEMBOURG, Parohia 
"Nașterea Sfântului Ioan 
Botezätorul" (24 iunie), 
Warisy, rue du Monument 25, 
6987, Belgia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 

 



 

  

 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

23.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BASEL 
Parohia Sfântul Apostol Andrei 
(30 noiembrie), Pfarreizentrum 
St.Marien; Stockackerstr.36, 4
153 Reinach Basel, Elveția” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 

 



 

  

În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

24.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BERNA 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe (23 aprilie), 
Elisabethenkapelle, Inselspital 
Bern, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”.. 
 
În mod corespunzător se 

 



 

  

modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

25.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHUR (CHOIR), Parohia 
Cuvioasa Parascheva (14 
octombrie) Priesterseminar St. 
Luzi, Alte Schanfiggerstr. 7, 
7000 Chur, Elveția” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 



 

  

26.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe,  
FRIBOURG, Parohia Sfântul 
Dimitrie cel Nou (27 
octombrie), Albertinum 
Fribourg, 1 rue de l'Hopital, 
Elveția” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

27.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
GENEVA, Parohia Sfântul 
Ioan Botezătorul (7 ianuarie), 
Eglise de la Trinité, Avenue 
Eugène-Lance 2, 1212 Grand-
Lancy/Ge, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

28.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe,  
GENEVA-CHAMBESY, 
Parohia Învierea Domnului, 
Chemin de Chambésy 37, 1292 
Chambésy/Ge, Elveția” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”.. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 



 

  

29.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LAUSANNE, Parohia Tuturor 
Sfinţilor Români, Chapelle de 
Tous-les-Saints-Roumains, 2 
Avenue de la Harpe, 1007 
Lausanne, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

30.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LUGANO, Parohia Sfântul 
Ioan cel Nou de la Suceava (2 
iunie), Chiesa Madonnetta, Via 
Madonnetta 13, 6900 Lugano 
Elveția” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

31.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LUZERN (LUCERNA) 
Parohia Naşterea Maicii 
Domnului (8 septembrie), 
Capela Steinmattli, 
Bodenmattstrasse 2, 6048 – 
Horw, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

32.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NEUCHÂTEL, Parohia Sfânta 
Treime și Sfântul Nectarie de 
Eghina, Église St Nectaire, 
Grande Rue 13, 2035 - 
Corcelles, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 



 

  

33.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
SAVIESE – SION, Parohia 
Sfinţii Gheorghe şi Mauriţiu 
(23 aprilie şi 22 septembrie), 
Chapelle des Marianistes, 
Chemin de Pellier, 10  1950 
Sion, 
Chapelle Saint Antoine, Route 
d'Oucon 31  1965 Savièse 
Elveția” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

34.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
ST. GALLEN, Parohia Sfântul 
Antonie cel Mare, 
Heimatstrasse 13, 9008 St. 
Gallen, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

35.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
WINTERTHUR, Parohia 
Adormirea Maicii Domnului 
Kripta Peter un Paul, Tellstrsse 
11A, 8400 Winterthur, Elveția” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

36.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
ZÜRICH 
Parohia Sfântul Nicolae (6 
decembrie) 
biserica: Krypta der St. 
Katharina Kirche, 
Wehntalerstr. 451, CH-8046, 
Zürich, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

37.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
AIX-EN-PROVENCE, Parohia 
Sfântul Ioan Casian (29 
februarie), «Les Granettes», 
2235 route de Berre, 13090 
Aix-en-Provence, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

38.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
AMIENS 
Parohia Învierea Domnului 
biserica: Chapelle „Pèlerinage 
St. Joseph“, 52 Chaussée Jules-
Ferry, 80000 Amiens, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

39.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
AUXERRE, Parohia Sfântul 
Apostol și Evanghelist Luca 
(18 octombrie) şi Sfântul 
Gherman de Auxerre (31 iulie) 
biserica: Saint Germain, Place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

40.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BESANÇON, Parohia 
Acoperământul Maicii 
Domnului şi Sfântul Gheorghe 
(1 octombrie), capela bisericii 
Sainte-Jeanne-d’Arc, rue 
Fontenottes/Crotot, 25000 
Besançon, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

41.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BORDEAUX, Parohia Sfântul 
Iosif (19 martie) şi Sfântul Ioan 
Maximovici (2 iulie), 58-60 
rue Paul Louis Lande, 33000 
Bordeaux Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

42.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BREST 
Parohia Sfintei şi de-viaţă-
făcătoarei Cruci (14 
septembrie), La Trinité, 29280 
La Trinité-en-Plouzané, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

43.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
BRIVE 
Filia Parohiei Sfântul Nicolae - 
Clermont – Ferrand, 108 
avenue Georges Pompidou, 
19100 Brive-la-Gaillarde, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

44.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CAEN 
Parohia Sfântul Andrei şi 
Sfânta Alexandra, Chapelle du 
Centre Hospitalier Régional, 
14 Bd Clemenceau, 14000 
Caen, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

45.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CARCASSONNE, Parohie în 
formare, Eglise du Sacré-
Coeur, 18 rue Jules Michelet, 
11000 Carcassonne, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

46.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHARTRES, Parohia 
Acoperământul Maicii 
Domnului (1 octombrie), 
L’Oratoire du Centre 
œcuménique et artistique, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

47.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHANTONNAY, Parohia 
Sfântul Apostol Andrei și 
Sfântul Cuv. Philibert de 
Noirmoutier, 17 rue Louis 
Marchegay, 85110 Saint 
Germain de Prinçay 
(CHANTONNAY), Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

48.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHATEAUBRIANT, Filia Sf. 
Siluan Athonitul- Parohia 
Nantes, 9 Rue du Prieuré de 
Bere, 44110 Châteaubriant, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

49.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHATELLERAULT, Filie a 
Parohiei Chantonnay, 4 chemin 
du portail rouge Antoigne 
86100 Chatellerault, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

50.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
CHERBOURG, Comunitatea 
Sf. Cecilia (22 noiembrie), 
chapelle du Centre Hospitalier 
Louis Pasteur, 46 rue du Val de 
Saire, 50100 Cherbourg, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

51.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
"Sfântul Nicolae", Parohia 
Sfântul Nicolae (6 decembrie), 
43 rue Sainte Claire, 63000 
Clermont-Ferrand, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

52.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
DIJON  
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Ioan (8 mai) și 
Sfântul Benign (1 noiembrie), 
Chapelle St. Jacques, 13 Rue 
Colonel Picard, 21000 Dijon, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

53.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
FIGEAC 
Parohia Sfântul Arhanghel 
Mihail şi Sfântul Georges din 
Puy-en-Velay (29 septembrie), 
33 rue de Colomb, 46100 
Figeac, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

54.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
GRASSE 
Parohie, Sfântul Ioan 
Botezătorul, 06130 Grasse, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

55.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
GRENOBLE, Parohia Tuturor 
Sfinţilor, Église St. Bernard, 59 
av. Potié, 38400 Saint-Martin-
d’Hères, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

56.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LE HAVRE, Parohia Sfântul 
Mucenic Gheorghe și Sfântul 
Paisie de la Neamț (23 aprilie 
și 15 noiembrie), Saint Julien, 
49 rue Maurice Blard, 76600 
Le Havre, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

57.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LE PUY-EN-VELAY, Filia 
Parohiei Sfântul Nicolae - 
Clermont – Ferrand, capela 
Seminarului, intrare: 15 rue 
Henri Pourrat, 43000 Le Puy-
en-Velay, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

58.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LILLE 
Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul și Sfânta 
Parascheva (07 ianuarie și 14 
octombrie), Chapelle Saint 
Joseph, 144 boulevard Victor 
Hugo, 59000 Lille, Franța, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

59.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LORIENT, Filie a Parohiei 
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 
– Nantes, 1 rue Turenne, 56100 
Lorient, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

60.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
LYON 
Parohia Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil (8 noiembrie), 
53, Chemin de Fond de Rose,  
69300 Caluire-Et-Cuire, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

61.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MARSILIA, Parohia Sfinţii 
Trei Ierarhi (30 ianuarie), 
Saint-Cannat, 4 Place des 
Prêcheurs, 13001 Marseille, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

62.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
METZ 
Parohia Sfântul Martin şi 
Sfântul Siluan (11 noiembrie), 
32 rue Saint-Gengoulf, 57000 
Metz, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

63.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MONESTIER, Parohia Sfântul 
Nectarie și Sfânta Foy (9 
noiembrie și 6 octombrie), 
Centrul de studii și rugăciune 
"Sfânta Cruce" (14 
septembrie), Sainte Croix, 
24240 Monestier, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

64.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MONTBRISON, Parohia 
Sfântul Pantelimon, Chapelle 
Saint Aubrin, 12 rue de 
Bellevue, 42600 Montbrison, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

65.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MONTBRISON, Parohia 
Sfântul Pantelimon, Chapelle 
Saint Aubrin, 12 rue de 
Bellevue, 42600 Montbrison, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

66.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MONTPELLIER, Parohia 
Sfântul Apostol Andrei (30 
noiembrie), chapelle de la 
Communauté des Jésuites, 23 
rue de la Garenne, 34090 
Montpellier, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

67.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MORLAIX, Parohia Sfântul 
Rafael şi Sfinții Noi Martiri, 
église de Coatserho, 6 rue de 
Porsmoguer 29600 Morlaix, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

68.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
MULHOUSE, Parohia Sfinţii 
Cosma şi Damian (1 nov), 26 
rue de Guebwiller, 68840 
Pulversheim, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

69.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NANCY 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel (29 iunie), 36 Quai de 
la Bataille, 54000 Nancy, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

70.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NANTES 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel (29 iunie), 85 bis, 
route de Nantes, Vertou, 
44120, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

71.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NIORT  
Parohie în formare - Sf. Ierarh 
Nicolae și Sf. Ierarh Martir 
Leger d'Autun, 3 Impasse 
Abbaye Saint Liguaire, 79000 
Niort, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

72.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NISA 
Parohia Sfinţii Constantin şi 
Elena (21 mai), Notre-Dame 
du Vallon des Fleures, 164 Av. 
Henry Dunant, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

73.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
NÎMES 
Parohia Întâmpinarea 
Domnului (2 februarie), 
Maison Paroissiale de l’Eglise 
Notre-Dame-des-Enfants, 781 
rue de Bouillargues, 30000 
Nîmes, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

74.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
PARIS - ILE DE FRANCE, 
Biserica Ortodoxă Română din 
Paris (catedrală mitropolitană) 
- Parohia Sfinţii Arhangheli 
Mihail, Gavriil şi Rafail (8 
noiembrie), Eglise Orthodoxe 
Roumaine, 9 rue Jean de 
Beauvais, 75005 Paris, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

75.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Pogorârea Duhului 
Sfânt - Clichy 
biserica: Notre-Dame-
Auxiliatrice, 8 rue d’Alsace, 
92110 Clichy, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

76.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfânta Parascheva şi 
Sfânta Genoveva (14 
octombrie), Saint-Sulpice, 
Crypte St-François, 35 rue 
Saint-Sulpice, 75006 Paris, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

77.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfânta Genoveva şi 
Sfântul Martin (3 ianuarie și 11 
noiembrie), Chapelle de 
Joinville, Eglise St. Charles 
Borromée, chapelle N. D. de 
Lourdes, 5 avenue de Paris, 
94340 JOINVILLE-le-Pont, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

78.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfântul Martin (11 
noiembrie) - Sucy-en-Brie, 
Notre-Dame-des-Bois, 19 Bd. 
de la Liberté, 94370 Sucy-en-
Brie, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

79.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfântul Ioan Casian şi 
Sfânta Genoveva (29 feburarie 
şi 3 ianuarie) - Trappes 
biserica: Chapelle Sainte-
Thérèse de l'Enfant-Jésus, 22 
rue du Bel Air - Quartier de la 
Boissière - 78190 – Trappes, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

80.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Înălţarea Domnului şi 
Sfântul Ştefan cel Mare (2 
iulie) – Montreuil, 125 Rue de 
Ruffins, 93100 Montreuil, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

81.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfinţii Trei Ierarhi (30 
ian) – Romainville, 56 rue de 
la Fraternité, 93230 
Romainville, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

82.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Biserica Soborul Maicii 
Domnului şi Sfântul Ilie (26 
decembrie şi 20 iulie) 
(Reşedinţa mitropolitană -
Limours), 1 Bd du Gl Leclerc, 
91470 Limours, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

83.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Paraclisul mitropolitan Sfinţii 
Ioachim şi Ana (9 sept) - Igny / 
Palaiseau 
biserica: 14 ave du 1er Mai, 
91120 Palaiseau (detalii acces), 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

84.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Înălțarea Sfintei Cruci 
(14 septembrie) - Livry 
Gargan, Chapelle Saint Joseph, 
5 rue Graffan, 93190, Livry 
Gargan, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

85.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfântul Gherman şi 
Sfântul Clodoald (Cloud) (28 
mai) - Louveciennes 
biserica: 21 rue de 
Montbuisson, 78430 
Louveciennes, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

86.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfântul Martir Antim 
Ivireanul - Auvers sur Oise, 24 
Rue Simone le Danois, 95430 
Auvers sur Oise, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

87.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfânta Treime si Sf. 
Mare Mucenic Gheorghe - 
Villeneuve Saint Georges 
biserica: 10 place des Erables, 
Villeneuve Saint Georges 
94190, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

88.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
Parohia Sfinții Ierarhi Calinic 
de la Cernica și Ioan 
Maximovici, Fontainebleau, 
Chapelle Notre-Dame des 
Fougères, în interiorul curții de 
la numărul 27, avenue du 
Général de Gaulle, 77210 
Avon, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

89.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
PERPIGNAN, Parohia Sfântul 
Spiridon (12 decembrie) 
biserica : La Sainte Famille, 35 
rue Frédéric Bartholdi, quartier 
Torcatis, 66000 Perpignan, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

90.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
REIMS - CHALONS-EN-
CHAMPAGNE 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel (29 iunie), biserica: 3 
Rue  Saint Joseph Chapelle 
Saint joseph, Chalons en 
Champagne, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

91.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe, 
RENNES 
Misiunea Sfinții și Drepții 
Părinți Ioachim și Ana (09 
septembrie) 
biserica: 1 rue Marceau, 35000 
Rennes, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

92.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ROUEN 
Parohia Sfântul Siluan 
Athonitul și Sfântul Victrice de 
Rouen (24 septembrie), 
biserica: chapelle Saint-
Victrice, 8 rue de l’Industrie, 
Ile Lacroix, 76000 Rouen, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

93.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
SAINT-LIZIER Parohia 
Sfântul Serafim de Sarov şi 
Sfântul Isaac Sirul 
biserica: Chapelle de l'Hôtel-
Dieu (et Halte de Compostelle) 
, rue de l'Hôtel-Dieu, 09190 
Saint-Lizier, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

94.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
SAINTES 
Parohia Sfântul Eutropiu şi 
Sfântul Gheorghe, biserica: 
Eglise Saint Clément, 17340, 
Cabariot, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

95.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
STRASBOURG, Parohia 
Sfântul Ioan Botezătorul (24 
iunie), biserica: 14 rue Sainte-
Elisabeth, 67000 Strasbourg, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

96.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TARBES - LOURDES – PAU, 
Parohia Maica Domnului - 
Izvorul Vieţii 
biserica: 10 rue des Pyrénées, 
65000 Tarbes, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

97.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TOULON 
Parohia Sfinții Împărați 
Constantin și Elena (21 mai) și 
Sfânta Agata (5 februarie), 
biserica: Chapelle Sainte-
Agathe, chemin de Sainte 
Agathe, 83000 TOULON (Cap 
Brun), Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

98.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TOULOUSE, Parohia 
Acoperământul Maicii 
Domnului (1 octombrie), 
biserica:185 chemin de 
Boudou, 31140 Launaguet, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

99.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TOURS 
Parohia Sfântul Nectarie de 
Eghina (9 noiembrie), biserica: 
Chapelle des Lazaristes, 12 rue 
du Général Meusnier, 37000 
Tour, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

100.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
TROYES 
Parohia Sfântul Gheorghe (23 
aprilie) 
biserica: 21 Rue des Terrasses, 
10 000 TROYES (Chapelle des 
sœurs de la providence), 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

101.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
VERNON 
Parohia Sfânta Ecaterina din 
Alexandria biserica: Place de la 
Mairie, 27950 La Chapelle - 
Réanville, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

102.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
VICHY 
Parohia Schimbarea la Faţă (6 
august) - Misiune a Parohiei 
Sfântul Nicolae - Clermont – 
Ferrand, biserica: chapelle de 
la Transfiguration, 28 rue 
Beauparlant, 03200 Vichy, 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

103.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
CORSICA, Parohia Sf. 
Grigorie cel Mare şi Sf. Muc. 
Filofteea de la Argeş, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

104.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ABYMES, GUADELOUPE 
Parohia Sf. Gheorghe (23 
aprilie) 
biserica: Chapelle de MARE-
GAILLARD  rue de la 
Chapelle "Mare-gaillard" 
97190 LE GOSIER 
(Guadeloupe) ; Chapelle de 
GRAND-BOIS rue de la 
Source " Grand-bois" 97190 
LE GOSIER  (Guadeloupe) 
Franța” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

105.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
CORK 
Parohia Sfântul Ierarh Calinic 
de la Cernica şi Sfântul Patrick 
(11 aprilie şi 17 martie) 
biserica: "Fr. Collins Parish 
Centre" (formerly Star of the 
Sea School), Cork road, 
Passage West, Co. Cork, 
Irlanda” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

106.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
DUBLIN 
I. Parohia Înălţarea Sfintei 
Cruci (14 septembrie), biserica: 
Christ Church, Leeson Park, 
Ballsbridge, Dublin 6, Irlanda” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

107.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Columba (8 
iunie) 
biserica:Hartstown Comunity 
Centre, Irlanda” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

108.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Buna Vestire şi 
Duminica Sfinţilor Români (25 
martie şi duminica a doua după 
Rusalii), biserica: 52 Western 
way, Dublin 7, Irlanda” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

109.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
GALWAY, Parohia Sfântul 
Nicolae şi Sfânta Brighita de la 
Kildare (6 decembrie şi 1 
februarie), biserica: ST 
Nicholas Collegiate Church 
Lombard St.Galway, Irlanda” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

110.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
LIMERICK, biserica: Sisters 
of Mercy, Westbourne 
Convent, Courtbrack Avenue, 
Limerick, Irlanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

111.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
PORTLAOISE, biserica: Cork 
Road, Stradbally, Co. Laoise, 
Irlanda” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

112.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
WATERFORD, 
biserica:Edmund Rice Heritage 
Centre, Barrack Street, 
Waterford, Irlanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

113.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ORBASSANO, Parohia 
Sfântul Mucenic Emilian din 
Durostor (18 iul), Biserica: Via 
Alcide de Gasperi 28, 
Orbassano, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

114.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
MONDOVI – FOSSANO, 
Biserica: Chiesa Santo Spirito, 
via G. Dellavalle 9 Fossano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

115.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe  
Alatri, Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (7 ianuarie) / 
Parrocchia San Giovanni 
Battista (07 gennaio), Biserica: 
Chiesa San Giovanni, Vicolo 
San Giovanni, Alatri, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65, titlul 50 
Fonduri de Rezervă, Articolul 
5001.50.01 Fond de rezerva 
bugetara la dispoziția 
Guvernului. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

116.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Lavrentie Arhidiaconul (10 
august) / Parrocchia San 
Lorenzo (10 agosto), Biserica: 
Santa Ecaterina, Piazza 
Vittorio Veneto, 12051 Alba 
(CN), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

 
Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 



 

  

117.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Cuvioasă 
Muceniță Anastasia (29 
octombrie) / Parrocchia Santa 
Anastasia, martire (29 ottobre) 
Biserica: Piazzale San 
Francesco d’Assisi 2, Genzano 
di Roma, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

118.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Alcamo 
Parohia Sfântul Ierarh Leon al 
Cataniei (20 februarie) / 
Parrocchia San Gerarca Leon 
di Catania (20 febbraio), 
Biserica: Piazza Santo Vituzo, 
Chiesa San Vito, Alcamo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

119.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Alessandria, Parohia Sfântul 
Ierarh Varlaam al Moldovei 
(30 august) / Parrocchia Santo 
Gerarca Barlaamo di Moldavia 
(30 agosto) 
Biserica : Piazzeta A.Bini nr.5, 
15100, Alessandria, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 

120.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa Motivația amendamentului: Se  



 

  

Pentru Românii de 
Pretutindeni 

nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Ancona 
Ancona, Parohia Sfântul Dasie 
de la Durostorum (20 
noiembrie) / Parrocchia di San 
Dasie di Durostorum (20 
novembre) 
Biserica: Ss. Anunziata, via F. 
Podesti 12, Ancona Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 



 

  

121.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Anguillara, Parohia Sfântul 
Mucenic Teodor Tiron (17 feb) 
/ Parrocchia Santo 
Megalomartire Teodoro Tirone 
(17 feb), Biserica: Regina 
Pacis, Via della Stazione, 
Anguillara Sabazia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

122.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Anzio – Lavinio, Parohia 
Cuviosul Antonie de la Iezerul 
- Vâlcea (23 noiembrie) / 
Parrocchia Sant'Antonio da  
Iezerul - Vâlcea (23 
novembre), Biserica: Via 
dell’Acquario 2,Lavinio, Anzio 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

123.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Aosta 
Sfântul Sfinţit Mucenic 
Elefterie (15 decembrie) / 
Parrocchia San Eleuterio, 
vescovo martire (15 dicembre), 
Biserica: Saint Martin, Via 
Saint Martin de Corleans, nr. 
201, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

124.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Aprilia, Parohia Sfântul Cuvios 
Vasile de la Poiana Mărului 
(25 aprilie) / Parrocchia San 
Basilio di Poiana Mărului (25 
aprile) 
Biserica: Via Carroceto 163 B, 
04011, Aprilia (LT), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

125.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Ardea, Parohia Sfânta 
Muceniță Cecilia (22 
noiembrie) / Parrocchia Santa 
Cecilia, martire (22 novembre), 
Biserica: Largo San Lorenzo, 
20, Ardea-Tor San Lorenzo 
(RM), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

126.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Arezzo, Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (7 ianuarie) / 
Parrocchia di San Giovanni 
Battista (7 gennaio), Biserica: 
Chiesa San Bartolomeo 
Apostolo, Piaggia San 
Bartolomeo 1, 52100 Arezzo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

127.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Ascoli Piceno, Parohia Sfântul 
Ioan Casian (29 februarie) / 
Parrocchia di San Giovanni 
Cassiano (29 feb), Biserica: 
San Venanzio, Via Luigi Dari 
9, Ascoli Piceno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

128.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ASOLA, Parohia Sfântul Ierarh 
Ioan Gură de Aur (13 nov), 
Biserica: Chiesa S. Maria in 
Betlem, lângă catedrală, Asola, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

129.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
ASOLO, Parohia Sfântul 
Proroc Moise (4 sept) / 
Parrocchia San Mosè, Profeta 
(4 sett), Biserica: Via Enrico 
Fermi nr.14/k, Asolo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

130.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel (29 iun) / Parrocchia 
dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo (29 giugno), Biserica: 
Santa Maria Nuova, Piazza 
Santa Maria Nuova, 4, Asti 
(AT), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

131.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Mucenici 
Epictet şi Astion (08 iulie) / 
Parrocchia Santi Martiri 
Epitteto ed Astion (08 iuglio), 
Biserica: Chiesa di San 
Giuseppe, Via Crispi 52, 
Avezzano (AQ), 67051, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

132.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Treime (A doua 
zi după Rusalii) / Parrocchia 
della Santa Trinità (Secondo 
giorno dopo la Pentecoste), 
Biserica: San Gregorio, Largo 
Abate Elia, Bari, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

133.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului (1 octombrie) / 
Parrocchia Protezione di 
Madre di Dio (1 Ottobre), 
Biserica: Chiessa Ognissanti, 
Via Chini 6, Bassano del 
Grappa, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

134.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Iachint 
de la Vicina (28 octombrie) / 
Parrocchia San Giacinto, 
metropolita della Valacchia (26 
ottobre)  
Biserica: San Giorgio e San 
Sebastiano, Via Travazzoi 135, 
Vezzano, Belluno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

135.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Toma 
(6 octombrie) / Parrocchia di 
San Tommaso Apostolo (6 
ottobre), Biserica: Via dello 
Statuto 22, Bergamo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

136.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit 
Mucenic Ciprian al Cartaginei 
(13 septembrie) / Parrocchia 
San Cipriano, vescovo di 
Cartagine (13 settembre), 
Biserica: Chiesa Sant'Anna, 
Via Amedeo Avogadro 16, 
13900, Biella, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

137.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Nicolae (6 
decembrie)/Parrocchia di San 
Nicola (6 dicembre), Biserica: 
Via  Calari  4, 40120 Bologna, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

138.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (7/19 ian) / 
Parrocchia San Giovanni 
Battista (7/19 gen), Biserica: 
Via Marzabotto 12, Bologna, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

139.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Luca (18 
octombrie) / Parrocchia San 
Luca, Apostolo e Evangelista 
(18 ottobre) 
Biserica: Chiesa San Giovanni 
Battista, via. Olmetola Nr.7. 
Bologna, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

140.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Izvorul Tămăduirii 
(Vinerea din Săptămâna 
Luminată) / Parrocchia La 
Fonte Vivificante (il primo 
venerdi dopo Pasqua), 
Biserica: via delle Marcelline 
nr. 1, 39100, BOLZANO, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

141.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Ecaterina (25 nov) / Parrocchia 
Santa Caterina (25 novembre), 
Biserica: San Rocco, Via 
Cavour 40, 12042, Bra (CN), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

142.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil (8 noiembrie) 
/ Parrocchia Santi Arcangeli 
Michele e Gabiele (8 
novembre) 
Biserica: San Maurizio, Via 
Brodolini, 25043 Breno, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

143.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 
oct / 8 nov) / Parrocchia di S. 
Demetrio, grande martire, 
patrono di Tessalonica (26 ott/ 
8 nov), Biserica: Chiesa 
Sant'Antonio di Padova, Via 
Badia 83, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

144.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Cuviosul Dimitrie cel 
Nou din Basarabi (27 oct) / 
Parrocchia di San Demetrio il 
Nuovo (27 ott), Biserica: Via 
San Salvatore, 11, Budrio 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

145.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit 
Mucenic Antim Ivireanul (27 
septembrie) / Parrocchia Santo 
Antim Ivireanul (27 settembre) 
Biserica: San Sepolcro, Piazza 
San Sepolcro 5, Cagliari, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

146.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Doctori fără de 
Arginți Chir și Ioan (31 ian) / 
Parrocchia dei Santi Medici e 
Taumaturghi Ciro e Giovanni 
(31 gen), Biserica:Via dell 
Artigianato Nr. 8 /  D, 
Loreggia (PD), Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

147.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Andrei 
(30 noi), Parocchia San 
Apostolo Andreea (30 nov), 
Biserica: Chiesa San 
Tommaso, Piazzale San 
Tommaso 1, Canelli, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

148.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniţă 
Filoteia de la Curtea de Argeş 
(7 decembrie) / Parrocchia 
della Santa Martire Filoteia di 
Curtea de Argeş (7 dicembre) 
Biserica: Chiesa di San Nicola 
e Santa Filofteia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

149.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Doctori fără-de-
arginți Cosma si Damian (1 
noiembrie) / Parrocchia Santi 
anargiri Cosma e Damiano (1 
novembre), Biserica 
Sant'Anna, Piazza Mazzini nr. 
4, Carmagnola, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

150.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Ioan 
Gură de Aur (13 noiembrie) / 
Parrocchia di San Giovanni 
Crisostomo (13 novembre), 
Biserica: Chiesa Madonna del 
Suffragio, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

151.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan Valahul 
(12 mai) / Parrocchia San 
Giovanni di Valacchia (12 
maggio), Biserica: Chiesa di 
Santa Maria sopra le mura, 
Viale Morozzo San Michele 
24, Casale Monferrato, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

152.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia  Sfântul Ierarh Paulin, 
Episcop de Nola (23 ianuarie) / 
Parrocchia San Paolino, 
Vescovo di Nola (23 gennaio), 
Biserica: Santa Croce, Via 
Raffaelle Mussone 70, 
Marcianise, Provincia di 
Caserta (lângă biserică este o 
benzinărie ERG), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

153.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Iosif 
Mărturisitorul din Maramureş 
și Sfântul Gheorghe Aquilino 
(24 aprilie) / Parrocchia San 
Gerarca Giuseppe - il 
Confessore di Maramureș e 
San Giorgio Aquilino (24 
aprile), Biserica: San Aquilino, 
Via Monte Grappa, Cassano 
d'Adda, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

154.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Iacob, 
ruda Domnului (23 oct) / 
Parrocchia di S. Giacomo, 
Apostolo, parente del Signore 
(23 ott), Biserica: Via Matteoti 
10, Castelfranco Veneto, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

155.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniţă Agata 
(5 februarie) / Parrocchia Santa 
Martire Agata (5 febbraio), 
Biserica: Crocifisso della 
Buona Morte, Piazza Giovanni 
Falcone 1 (corso Martiri della 
Libertà), 95131 Catania, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

156.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Achachie (7 mai) / Parrocchia 
Santo Martire Achache (7 
maggio), Biserica: San 
Salvatore, Via Risorgimento 
22, Crotone, Biserica: Chiesa 
Sant Angelo, Via Case Arse 1, 
Catanzaro, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

157.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Potițiu (13 ianuarie) / 
Parrocchia Santo Martire 
Potito (13 gennaio), Biserica: 
Chiesa San Giuseppe, Vico SS. 
Trinità, Cerignola, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

158.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Andrei 
(30 noi), Parocchia San 
Apostolo Andreea (30 nov), 
Biserica: Chiesa San 
Tommaso, Piazzale San 
Tommaso 1, Canelli, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

159.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Cuvioși Simeon 
și Amfilohie de la Pângărați 
(07 sep), Biserica: Via Colle 
dell’Asino 3, Cerveteri, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

160.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Martiri și 
Mărturisitori Năsăudeni (12 
noi), Biserica: Via Pinarella 17, 
Cervia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

161.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol 
Timotei (22 ianuarie) / 
Parrocchia Sant Apostolo 
Timoteo (22 gennaio), 
Biserica: Via Canonico 
Lugaresi, 202, Cesena, 47521, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

162.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan (8 mai /26 
septembrie) / Parrocchia San 
Giovanni Apostolo ed 
Evangelista (8 maggio/26 
settembre ), Biserica: Chiesa 
della Compagnia, Via della 
Croce 3, 53042 Chianciano 
Terme, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

163.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Nicolae 
(6 decembrie) / Parrocchia di 
San Nicola (6 dicembre), 
Biserica: Chiesa del Cimitero, 
Via Granatieri di Sardegna, 
Chioggia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

164.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit 
Mucenic Ipolit al Romei (30 
ian) / Parrocchia di S. Ippolito, 
vescovo di Roma, martire (30 
gen), Biserica: via Icaro, nr. 4 
Ciampino, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

165.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Matei (16 
noiembrie) / Parrocchia San 
Matteo, Apostolo ed 
Evangelista (16 novembre) 
Biserica: Chiesa del Sudario 
(Biserica Sfântul Giulgiu), Via 
San Sudario nr.9, 10073 Ciriè 
(TO), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

166.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit 
Mucenic Policarp (23 feb) / 
Parrocchia di S. Policarpo, 
vescovo di Smirne (23 feb), 
Biserica: Chiesa Santa Maria 
Assunta in Cielo, piazza 19 
Marzo, Cisterna di Latina, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

167.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan 
Damaschin (4 decembrie) / 
Parrocchia San Giovanni 
Damasceno (4 dicembre), 
Biserica: Via San Girolamo 1, 
Città di Castello, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

168.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia" Sfantul Sfintit 
Mucenic Ipatie, Episcopul 
Gangrei" (31 martie), serica: 
Via Virgilio Mazzocchio 6, 
01033, Civita Castellana, VT, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

169.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Grigorie 
Palama (14 noiembrie) / 
Parrocchia San Gerarca 
Gregorio Palamas (14 
novembre), Biserica: San 
Provino, Piazza Roma Nr. 46, 
Como, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

170.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Nicolae 
(9 mai), Biserica: Via Vittorio 
Bachelet 2, Conegliano (TV), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

171.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Iustin Martirul 
și Filozoful (1 iun) / Parrocchia 
San Giustino Martire e 
Filosofo (1 giu), Biserica: Via 
dei giovi 170, Cormano, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

172.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sf. Prooroc Daniil și 
Sfinții trei tineri (17 
decembrie) / Parrocchia Ss. 
Daniele, profeta e i tre fanciulli 
(17 dicembre), Biserica: 
Madona di Loreto, Via 
Caloprese 99, 87100, Cosenza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

173.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Naşterea Maicii 
Domnului (8 septembrie) / 
Parrocchia della Nascita della 
Madre di Dio (8 settembre), 
Biserica: Via Litta 36/A, 
Cremona, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

174.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Paisie 
Aghioritul (12 iul) 
Biserica: Chiesa San Giovanni 
Bosco e San Luigi Gonzaga, 
Via Camilo Cavour  27-29, 
Cuggiono, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

175.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Români (a 2-a 
duminică după Rusalii) / 
Parrocchia Santi Romeni 
(domenica 2-a dopo 
Penteconste) 
Biserica: Santuario 
Sant'Antonio, Corso Nizza 89, 
Cuneo Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

176.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Cuvioși Rafael 
și Partenie de la Agapia Veche 
(21 iul), Biserica: Via del Vaso 
23, Dolo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

177.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță 
Anisia (30 dec), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

178.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântului Ioan 
Botezătorul (23 septembrie) / 
Parrocchia San Giovanni 
Battista (23 settembre), 
Biserica:Chiesa dei 
Cappuccini, Enna, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

179.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol 
Bartolomeu (11 iun) / 
Sant'Apostolo Bartolomeo (11 
giug) 
Biserica: Chiesa 
Sant’Agostino, Via Ramelli 10, 
Fabriano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

180.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan Rusul (27 
mai) / Parrochia San Giovanni 
il Russo, martire (27 maggio), 
Biserica: Chiesa di San Rocco, 
Piazza San Rocco, 48018 
Faenza (RA), Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

181.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță 
Agripina (23 iun) / Parroccia 
Santa Agrippina, Martire (23 
giu), Biserica: Piazzale don 
Giovanni Monari, Fanano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

182.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Teodor Stratilat (8 feb) / 
Parrocchia di S. Teodoro 
Stratilata, megalomartire (8 
feb), Biserica: Capella 
Sant’Orsola dell Istituto 
Carenzoni Monego, Via Cesare 
Battisti 18, 32032, Feltre, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

183.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Proroc Elisei 
(14 iun) / Parrocchia di S. 
Eliseo, profeta (14 giu) 
Biserica: Via Lattanzio 
Firmiano 22, Fermo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

184.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Nicodim de la 
Tismana (26 decembrie) / 
Parrocchia della San Nicodim 
di Tismana (26 dicembre) 
Biserica: Chiesa di Santa 
Chiara, Corso Giovecca, 179, 
Ferrara, 44100, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

185.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Leon cel 
Mare (18 februarie) / 
Parrocchia San Leone Magno 
(18 febbraio), Biserica: Chiesa 
Santa MAria ad Pontem, via 
Santa Maria, 1. Fiano Romano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

186.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Fevronia (25 iun) / Parrocchia 
Sfânta Fevronia, 
megalomartire (25 iun), 
Biserica: Chiesa della Beata 
Vergine di Caravaggio, via 
Melchiorre Gioia, Fiorenzuola 
d'Arda, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

187.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Înălţarea Domnului / 
Parrocchia dell' Ascensione del 
Signore, Biserica: Santa Maria 
degli Angeli, Viale Giovanni 
Amendola,, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

188.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță Lucia 
(13 decembrie) 
Biserica: Chiesa di Santa 
Lucia, Via del Podestà 90, 
Firenze, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

189.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Cuviosul Dionisie 
Exiguul (1 septembrie) / 
Parrocchia San Dionigi l'Umile 
(1 settembre), Biserica: Chiesa 
Stella Maris, Via Giorgio 
Giorgis, nr. 116, Fiumicino, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

190.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Filip 
(14 nov) / Parrochia San 
Filippo l'Apostolo, Vescovo di 
Smirne (14 nov), Biserica: 
„Gesu e Maria”, via Salvatore 
Tugini, 3 Foggia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

191.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul (27 septembrie) / 
Parrocchia di Sant' Antimo di 
Iberia, metropolita della 
Valacchia (27 settembre) - 
FOLIGNO, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

192.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Grigorie 
Teologul (25 ianuarie) / 
Parrocchia San Gregorio il 
Teologo (25 Gennaio), 
Biserica: San Giuseppe, Via C. 
Albicini 14, 47100 Forlì, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

193.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit 
Mucenic Ignatie Teoforul (29 
ianuarie) / Parrocchia Sant’ 
Ieromartire Ignazio il Teoforo 
(29 gennaio), Biserica: Chiesa 
San Benedetto, Piazza della 
Liberta, Centro Storico, 
Frosinone, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

194.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Parascheva 
Romana (26 iulie) / Parrocchia 
Santa Parasceve di Roma (26 
iuglio), Biserica:  Chiesa Cuore 
Eucaristico di Gesu, Via Dei 
Platani Nr. 143  PENITRO 
(superstrada Formia-Cassino), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

195.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Dumitru (26 
octombrie) / Parrocchia di San 
Demetrio (26 ottobre) 
Biserica: Santa Caterina, 
Piazza Aprosio nr. 17, 16154 
Genova, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

196.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Teotim 
al Tomisului (20 aprilie) /  
Parrocchia San Teotimo, 
vescovo di Tomis (20 aprile), 
Biserica: Chiesa „Immacolata 
Concezione Beata Vergine 
Maria”, Via San Sebastiano 
1A, Giaveno, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

197.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sf. Mc. Zotic, Atal, 
Camasie și Filip de la Niculițel 
(4 iunie) / Parrocchia SS 
Zotico, Atallo, Camacio e 
Filippo di Niculiţel, martiri (4 
giugno) 
Biserica: via di Brancaleta, 21 
Roselle - Grosseto., Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

198.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Prooroc 
Ieremia (1 mai) / Parrocchia 
San Profeta Geremia (1 
maggio), Biserica:Via delle 
Gerbere, (Collefiorito) 
Guidonia, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

199.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
IMOLA 
Parohia Sf. Mc. Minodora, 
Mitrodora și Nimfodora (10 
sept) / Parrocchia di Ss. 
Menodora, Metrodora e 
Nimfodora, martiri (10 set), 
Biserica: Chiesa San Macario, 
Piazza Generale Giuseppe 
Mirri 2, 40026, Imola (BO);, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

200.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Leontie de la 
Rădăuţi (1 iulie) / Parrocchia di 
San Leonte di Rădăuţi (1 
iuglio), Biserica: San Bernardo 
d'Ivrea, via Canton Burzio snc, 
Ivrea (Ivrea via Torino 563), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

201.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Înălțarea Sfintei Cruci 
(14 sept) 
Biserica:  Corso Matteoti nr.83 
, Jesi-An, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

202.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol Andrei 
(30 noiembrie) / Parrocchia di 
Sant'Andrea Apostolo (30 
novembre), Biserica: 
Santissima Annunziata, via 
Aurelia km. 37,00, 00055 
Ladispoli, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

203.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Ana (25 iulie) / 
Parrocchia Sant'Anna (25 
luglio), Biserica: Chiesa Santa 
Caterina, Corso Numistrano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

204.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Mucenici 
Serghie și Vah (7 octombrie) / 
Parrocchia Santi Sergio e 
Bacco di Roma (7 ottobre), 
Biserica: Chiesa Santa Maria 
degli Angeli, Via Cavour 16, 
Lanciano, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

205.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Cuvios Irodion de la 
Lainici (3 mai) / Parrocchia 
Sant’Irodione di Lainici  (3 
mag), Biserica: Monastero 
delle Benedettine, Piazza 
Conte Accardo, Lecce, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

206.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh 
Dosoftei, Mitropolitul 
Moldovei (13 decembrie) / 
Parrocchia Santo Gerarca, il 
Metropolita della Moldavia (13 
dicembre), Biserica: Via 
Cappella dei Morti s.n.c., 
Cartier Belledo, Lecco, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

207.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfinţit 
Mucenic Haralambie (10 feb / 
23 feb) / Parrocchia di S. 
Caralampo, vescovo martire 
(10 feb / 23 feb), Biserica: Via 
Don Bosco 5, Legnago, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

208.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Bretanion 
Episcopul Tomisului (25 ian) / 
Parrocchia di S. Bretanione, 
vescovo di Tomis (25 gen), 
Biserica: Via Monte Grappa, 
40 (ex ospedale Antonini), 
Limbiate, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

209.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ (15 noiembrie) / 
Parrocchia del Santo Paisio di 
Neamţ (15 novembre), 
Biserica: Misericordia, Via 
Verdi 57, 57100 Livorno, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

210.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Trei Ierarhi (30 
ianuarie) / Parrocchia dei SS 
Tre Gerarchi (30 gennaio), 
Biserica: Chiesa della Pietà, 
Via Lago di Garda, N° 3, 
26900 Lodi (LO), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

211.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Grigorie 
Luminătorul, al Armeniei (30 
sept) / Parrocchia di S. 
Gregorio il Grande, 
illuminatore dell’Armenia (30 
sett), Biserica: Chiesa Beata 
Vergine, Piazzeta Corlo 16, 
Lonato del Garda, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

212.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Antonie cel 
Mare (17 ianuarie) / Parrocchia  
Sant’Antonio il Grande (17 
gennaio), Biserica: S. 
Anastasio, via S. Anastasio 1 
(lângă Torre Guinigi), 55100 
Lucca, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

213.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Ioan 
Postitorul, Patriarhul 
Constantinopolului (2 sept) / 
Parrocchia di S. Giovanni il 
Digiunatore, patriarca di C-poli 
(2 sett), Biserica: Via 
Montagano, nr 1 Castel Verde 
(Lungheza)., Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

214.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Chiril al 
Ierusalimului (18 martie) / 
Parrocchia San Cirillo, 
patriarca di Gerusalemme (18 
marzo) 
Biserica:  Chiesa Sant’Ubaldo, 
Contrada Garibaldi 172, Passo 
di Treia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

215.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul (24 iun)/ 
Parrocchia della Nativitàdi San 
Giovanni Battista (24 iun), 
Biserica: St. Rocco, via 
St.Ursula, Valletta /  Malta, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

216.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Cuvioasă 
Monica (4 mai), Biserica: Via 
Gaetano Silvio Spiller 4,  
Mantova, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

217.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Cuviosul Ioan de la 
Prislop (13 sept) / Parrocchia 
di San Giovanni di Prislop (13 
set), Biserica: Corso Vittorio 
Emanuele 146, Marcellina, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

218.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Învierea Domnului, 
Biserica: via Palestro 30, 
Massa, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

219.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții Doctori, fără de 
arginți, Chir și Ioan (31 
ianuarie) / Parrocchia Santi 
Medici e Taumaturghi Ciro e 
Giovanni (31 gennaio), 
Biserica: Chiesa del 
Purgatorio, Via Ridola, Matera, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

220.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfințit 
Mucenic Pangratie (09 iulie) / 
Parrocchia Sant’ Ieromartire 
Pancrazio, vescovo di 
Taormina (09 luglio), Biserica: 
Chiesa Maria Santissima della 
Contemplazione, Via Fondelle 
e Canale 1, Messina, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

221.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Pogorârea Duhului 
Sfânt / Parrocchia della 
Pentecoste, Biserica: Santa 
Maria della Vittoria, via 
Edmondo de Amicis 13, 20123 
Milano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

222.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Tuturor Sfinţilor 
(duminica întâi după Rusalii) / 
Parrocchia di Tutti i Santi (1-a 
domenica dopo la Pentecoste) 
Biserica: San Gregorio, via 
Guarenti nr. 11, 20052 Monza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

223.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe (23 apr/6 mai), 
Biserica:Via G. Carducci  4, 
Rozzano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

224.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Izvorul Tămăduirii 
(Vinerea din Săptămâna 
Luminată) / Parrocchia La 
Fonte Vivificante, Biserica: 
Via Giuseppe Casati 49, 
Passirana (Rho), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

225.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie (26 oct) / Parrocchia 
di San Demetrio, 
megalomartire, patrono di 
Tessalonica (26 oct), Biserica:  
Corso Cavour 4/b, Finale 
Emilia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

226.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Arhanghel 
Mihail (6 sept) / Parrocchia di 
S. Arcangelo Michele (6 set), 
Biserica: Chiesa 
dell’Ospedale,Via Luigi 
Mariutto 13, Mirano, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

227.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfintele Femei 
Mironosiţe (a treia duminică 
după Paști) / Parrocchia 
Ortodossa Romena delle 
Mirofore (la terza domenica 
dopo la Pasqua) 
Biserica: Via dei Servi 13, 
Modena, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

228.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Gheorghe (23 apr / 06 mai), 
Biserica:Via Marconi 22, 
Mogliano Veneto (TV), Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

229.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinții 40 de Mucenici 
din Sevastia (9 mar) / 
Parrocchia dei Ss 40 Martiri di 
Sebaste (9 mar), Biserica: Via 
Papa Giovanni XXIII, 
Moncalieri, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

230.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Biserica: Chiesa Santo Spirito, 
via G. Dellavalle 9 Fossano, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

231.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Proroc Zaharia 
(5 septembrie) / Parrocchia San 
Profeta Zaccaria (5 settembre), 
Biserica: via IX Giugno, nr. 86, 
Monfalcone, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

232.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță 
Pelaghia (4 mai) / Parrocchia 
di  Santa Pelagia, martire (4 
mag), Biserica: via Volturno, 
nr. 26, Montecatini-Terme, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

233.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava (2 iunie) / 
Parrocchia di San Giovanni il 
Nuovo di Suceava (2 giugno) 
Biserica: Chiesa San Andrea 
Apostolo e Marco Evangelista, 
Via Giovanni Paladino  nr. 52, 
Napoli - Centro Storico, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

234.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță Agnia  
(21 ian) / Parrocchia di Santa 
Martire Agnia  (21 gen), 
Biserica: Ss. Giovanni Battista 
ed Evangelista, Via Antonio 
Ongaro 21, Nettuno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

235.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică (21 nov) 
/ Parrocchia dell’Ingresso della 
Madre di Dio in Chiesa (21 
nov), Biserica:Chiesetta Santa 
Maria Assunta, Via Giovanni 
Battista Rossi 14, Noale, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

236.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Nectarie 
Taumaturgul (9 noiembrie) / 
Parrocchia di San Netario il 
Taumaturgo (9 novembre), 
Biserica: Sacro Cuore, Corso 
Trieste 105, 28100, Novara, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

237.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță Irina 
(5 mai) / Parrocchia di S. Irene, 
martire (5 mag) 
Biserica: via Donizzeti, 46, 
Oderzo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

238.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (25 mai) / 
Parrocchia San Giovanni 
Battista (25 maggio), Biserica: 
Chiesa Campestra "Santa 
Lucia" , Via Plebi , Olbia, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

239.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Nicolae (9/22 
mai) / Parrocchia di San Nicola 
(9/22 maggio), Biserica: San 
Lorenzo, Piazza Santa Chiara, 
Orvieto, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

240.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel (29 iunie) / Parrocchia 
dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo (29 giugno), Biserica: 
San Gregorio, Via Vigonovese 
69, 35127 Padova (PD), Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

241.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Cuvioasă 
Parascheva (14 / 27 oct) / 
Parrocchia di Santa Parasceva 
di Iaşi (14 / 27 ott), Biserica: 
Via Tunisi 27 b, Padova, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

242.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Biserica: Via IV Novembre 6, 
Limena (PD), Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

243.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Maica Domnului 
Prodromița (12 iulie) / 
Parrocchia Madre di Dio 
Prodromita (12 luglio), 
Biserica: VIA DEI COLLI 
EUGANEI 16, Abano 
Terme(PD), Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

244.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Irodion 
de la Lainici (3 mai), Biserica: 
Via El Alamein 13, Mestrino, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

245.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sfinţit 
Mucenic Haralambie (10 
februarie) / Parrocchia Sant 
Caralambo (10 febbraio), 
Biserica: Chiesa San Vito, 
Piazza San Vito nr 1, Palermo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

246.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Zaharia și 
Elizabeta (5 septembrie) / 
Parrocchia di San Zaccaria ed 
Elizabeta (5 settembre) 
Biserica: Santa Maria del 
Quartiere, Piazalle Guido 
Picelli 1, Parma, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

247.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfinţii Români (a 2-a 
duminică după Rusalii) / 
Parrocchia dei Santi Romeni 
(2-a domenica dopo la 
Pentecoste) 
Biserica: San Siro, Viale 
Repubblica nr. 50, 27100 
Pavia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

248.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Laurențiu, arhidiaconul (10 
aug) / Parrocchia di S. Lorenzo 
arcidiacono, martire (10 ago) 
Biserica: Via Palermo 22, 
00041, Pavona (Albano 
Laziale), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

249.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic Sava 
de la Buzău (12 aprilie) / 
Parrocchia San Sava di Buzău, 
martire (12 aprile), Biserica: 
Chiesa San Fiorenzo, Via 
Viola 1, Perugia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

250.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Ioan de 
la Prislop (13 sep) / Parrocchia 
San Giovani di Prislop, 
monaco (13 set), Biserica: 
Chiesa "San Giuseppe", Strada 
delle Marche, nr.36, 61100 - 
Pesaro, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

251.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul și Dreptul 
Simeon și Sfânta Prorociță Ana 
(03 februarie) / Parrocchia 
Santo e Giusto Simeone e la 
Santa Profetessa Anna (03 
febbraio), Biserica: via Caduti 
per Servizio  Pescara, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

252.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Daniil 
Sihastrul (18 decembrie) / San 
Daniele l’Eremita (18 
decembre) 
Biserica: San Stefano, Istituto 
delle Suore Gianelline, Via 
Scalabrini, Nr. 25, Piacenza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

253.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Voievod 
Ştefan cel Mare (2 iulie) / 
Santo Stefano il Grande, 
voivòda della Moldavia (2 
iuglio), Biserica: San 
Bernardino, via Archibugieri di 
San Giorgio nr. 23, Pinerolo 
(To), 10064, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

254.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Paraclisul Episcopal 
Acoperământul Maicii 
Domnului (1 octombrie) / 
Cappella Diocesana La 
Protezione della Tuttasanta 
Madre di Dio (1 ottobre) 
Biserica: Via Madonna di 
Fatima 4 (din Via Cento 
Croci), Pino Torinese (To), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

255.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sf. Mc. Nazarie, 
Ghervasie, Protasie şi Chelsie 
(14 oct) / Parrocchia di Ss. 
Nazario, Celsio, Gervasio, 
Protasio e Silvano, martiri (14 
ott), Biserica: Via Don Amati, 
Seggiano-Pioltello, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

256.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Onufrie 
de la Vorona (9 sept) / 
Parrocchia di  Sant Onofrio di 
Vorona (9 set), Biserica:Via 
San Giuseppe 1, Pisa, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

257.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Mina (11 nov) 
Biserica: Via San Bartolomeo 
14, Pistoia, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

258.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic 
Sebastian (18 decembrie) /  
Parrocchia San Sebastiano, 
martire (18 dicembre) 
Biserica: Via del mare, 65, 
Pomezia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

259.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul (24 iunie) 
Parrocchia della Nascita di San 
Giovanni Battista (24 giugno), 
Biserica: Santissima Trinità, 
Viale delle Grazie, Pordenone, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

260.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Varvara (4 decembrie) / 
Parrocchia Santa 
Megalomartire Barbara (4 
dicembre) 
Biserica: Via Mazzini 202, 
Porretta Terme, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

261.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Sava cel Sfințit 
(5 dec) / Parrocchia San Saba, 
il monaco (5 dic) 
Biserica: Chiesa della 
Annunciazione della Beata 
Vergine Maria, Via del 
Seminario 27, Portogruaro, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

262.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Cuvioasa 
Teodora de la Sihla (7 august) / 
Santa Teodora di Sihla, 
monaca (7 agosto), Biserica: 
Sant’Anna, Viale Dante 104, 
Potenza, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

263.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Hristina (24 iul) / Parrocchia di 
S.ta Cristina, megalomartire 
(24 lug), Biserica: via Luigi 
Einaudi, nr. 17, Prata di 
Pordenone, Pistoia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

264.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Mare Muceniță 
Anastasia Romana (22 
decembrie) / Parrocchia di 
Santa Anastasia Romana, 
Megalomartire (22 dicembre) 
Biserica: Via delle Ripalte, 26, 
Prato., Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

265.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Melania 
Romana (31 decembrie) / 
Parrocchia Santa Melania 
Romana (31 dicembre), 
Biserica: Chiesa San Paolo, 
Via San Paolo 4, Ragusa, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

266.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Gheorghe (23 
aprilie) / Parrocchia di San 
Giorgio (23 aprile) 
Biserica: Spirito Santo, Via 
Vicolo degli Ariani, Ravenna, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

267.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Grigorie 
Decapolitul (20 noiembrie) / 
Parrocchia din San Gregorio il 
Decapolita (20 novembre) 
Biserica: San Gaetano, Via 
Aschenez 148, Reggio 
Calabria, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

268.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Spiridon 
(12 decembrie) / Parrocchia di 
San Spiridone Gerarca  (12 
dicembre), Biserica: Chiesa del 
Cristo, Via del Cristo 1, 42100 
Reggio Emilia, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

269.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfânta Muceniță 
Filoteia de la Curtea de Argeş 
(7 dec), Biserica: Cittadella 
Ecumenica Taddeide, Via 
Taddeide  42, Riano, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

270.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Iosif cel 
nou de la Partoș (15 sept) / 
Parrocchia di S. Giuseppe di 
Partoş, vescovo di Timişoara 
(15 sett) 
Biserica: ChiesaSanta Lucia, 
Vicolo Santa Lucia, Rieti, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

271.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ilie 
Tesviteanul (20 iulie) / 
Parrocchia di Santo e Glorioso 
Profeta Elia il Tesbita (20 
luglio) 
Biserica: Via Flaminia Km 
45.200, Civita Castelana, 
Viterbo Pian Paradiso, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

272.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Ghelasie 
de la Râmeț (30 iunie) / 
Parrocchia San Gerarca 
Gelasio di Râmeț (30 giugno), 
Biserica: via Warthema 26, 
Quartiere 4, Rimini, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

273.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic Iuliu 
Veteranul (27 mai), Biserica: 
Chiesa Confraternita del 
Santissimo Nome di Gesù, Via 
Ivrea 83, Rivarolo Canavese, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

274.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Voievod 
Neagoe Basarab (26 
septembrie) / San Neagoe 
Basarab, voivòda (26 
settembre), Biserica: Chiesa 
San Rocco, Piazza San Rocco 
16, 10098, Rivoli, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

275.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Silvestru 
al Romei (2 ianuarie) / 
Parrocchia San Silvestro, 
Vescovo di Roma (2 gennaio) 
Biserica: Chiesa del Crocifisso, 
Piazza del Crocifisso, Rocca di 
Pappa, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

276.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Paraclisul Episcopal Sfântul 
Alexie Omul lui Dumnezeu (17 
martie) / Rettoria Sant' Alessio, 
l’Uomo di Dio (17 marzo) 
Biserica: Via Torre Spaccata 
157 (Vicino a stazione metro 
Torre Spaccata), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

277.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Paraclisul Sfântul Ierarh 
Nicolae (06 dec) 
Biserica: Cappella Sant’Elena, 
via Nicola Festa 50, Monte 
Sacro, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

278.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Buna Vestire (25 
martie), Biserica:Chiesa Stella 
Maris, Viale dei Promontori 
113, Ostia (Roma), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

279.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Naşterea Maicii 
Domnului (8 septembrie) / 
Parrocchia della Nascita della 
Madre di Dio (8 settembre) 
Biserica: Natività di Nostro 
Signore Gesù Cristo, via 
Gallia, 162, 00185, Roma, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

280.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Înălţarea Sfintei Cruci 
(14 septembrie) / Parrocchia 
dell'Elevazione della Santa 
Croce (14 settembre) 
Biserica: Delle Suore 
dell'Assunzione, Via 
Alessandro Viviani 24 (zona 
Tuscolana, metro Lucio 
Sestio), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

281.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mucenic Mina 
(11/24 nov) / Parrocchia di San 
Mina Megalomartire (11/24 
novembre), Biserica:Via Rodi 
s.n.c., Palestrina, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

282.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Zămislirea Maicii 
Domnului (9 decembrie) / Il 
Concepimento della Madre di 
Dio (9 dicembre) 
Biserica: N.S. di 
Czerstochowa, Largo Augusto 
Corelli 9, La Rustica - Roma, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

283.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Intrarea Domnului în 
Ierusalim (Floriile)/ Parrocchia 
dell'Entrata di Gesù a 
Gerusalemme (Domenica delle 
Palme), Biserica: Via Ostiense 
1551, Roma, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

284.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Botezul Domnului (6 
ianuarie) / Parrocchia del 
Battesimo del Signore (6 
gennaio), Biserica:  Via Salaria 
123, Monterotondo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

285.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului (21 
noiembrie) / Parrocchia della 
Presentazione al Tempio della 
Madre di Dio (21 novembre), 
Biserica: Madona del Rosario, 
Via della Giustiniana 225-227, 
Prima Porta, Roma, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

286.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Iosif cel 
nou de la Partoș (15 sept) / 
Parrocchia di S. Giuseppe di 
Partoş, vescovo di Timişoara 
(15 sett) 
Biserica: ChiesaSanta Lucia, 
Vicolo Santa Lucia, Rieti, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

287.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Dimitrie cel 
Nou (27 octombrie) / 
Parrocchia di San Demetrio il 
Nuovo (27 ottobre), Biserica: 
Via Bolognetta, 60, 
Borghesiana (Roma) 8, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

288.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului (14 octombrie) / 
Parrocchia della Protezione 
della Madre di Dio (14 
ottobre), Biserica: Chiesa San 
Gaetano, Via Tuscania nr. 12, 
în apropierea intersecției Corso 
di Francia și Cassia Nuova, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

289.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
și Tămăduitor Panteleimon (27 
iulie) / Parrocchia San 
Panteleimon – Megalomartire e 
Taumaturgo (27 iuglio), 
Biserica: Oblati di San 
Giuseppe, Via Adriano I, no. 
189/B, Roma, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

290.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Ierarh Andrei 
Șaguna, Mitropolitul 
Transilvaniei (30 noiembrie) / 
Parrocchia Sant'Andrea 
Saguna, Metropolita della 
Transilvania (30 novembre), 
Biserica: San Girolamo 
Emiliani, Viale Dante Alighieri 
190- Cooperativa Gasparina di 
Sopra, cod 24058, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

291.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Cuvios Ioan 
Iacob de la Neamț (5 august) / 
Parrocchia San Giovanni di 
Neamţ, il Chozibita (5 agosto) 
Biserica: viale della Scienza, 
nr. 33/E, 45100, Rovigo, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

292.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Matei (16 
noiembrie) / Parrocchia San 
Matteo, Apostolo ed 
Evangelista (16 novembre), 
Biserica:Via Michele Pironti 
14,  Salerno, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

293.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii ortodoxe 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Procopie (8 iul) / Parrocchia 
San Procopio megalomartire (8 
luglio), Biserica:Chiesa San 
Nicola, piazzetta San Nicola, 
Saluzzo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

294.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Nașterea Maicii Domnului (8 
septembrie) / Parrocchia 
Natività della Madre di Dio (8 
settebre), Biserica: Chiesa dei 
Padri Dottrinari, Corso Roma 
1, 14015, San Damiano d’Asti 
(AT), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

295.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan cel Milostiv, 
Patriarhul Alexandriei (12 
noiembrie) / Parrocchia San 
Giovanni il Misericordioso, 
Patriarca di Alessandria (12 
novembre) 
Biserica: Via Carlo Visoto 97, 
San Donà di Piave, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

296.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Cuvios Teodor cel 
Sfințit (16 mai) 
Biserica:  Chiesa di San 
Michele Arcangelo via del 
Mercato 1; Cervignano del 
Friuli, Udine, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

297.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Sfințit Mucenic 
Teodosie de la Brazi (22 
septembrie) / Parrocchia di San 
Teodosie di Brazi, Vescovo 
Martire (22 settembre), 
Biserica: Abbazia Santa Maria 
in mamma, Via La Badiola 1, 
52027, San Giovanni 
Valdarno, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

298.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Paraclis 
Episcopal Sfânta Mare 
Muceniță Marina (17 iulie) / 
Cappella vescovile di Santa 
Marina, Vergine Martire (17 
luglio) 
Biserica: Chiesa di Santa 
Mustiola, Piazza Capicchione 
1, 47890, Città di San Marino, 
Repubblica di San Marino, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

299.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Proroc Ioan 
Botezătorul (25 mai) / 
Parrocchia di San Giovanni 
Battista e Profeta (25 mag), 
Biserica: Chiesa Santa Rita, 
Piazza della Consolazione, 
Savona, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

300.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sf. Mucenita Agripina" (23 
iunie), CHIESA ,, San Lorenzo 
al prato" via Della Tore 42, 
50019, Sesto Fiorentino., 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

301.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil (8 noiembrie) / 
Parrocchia Santi Arcangeli 
Michele e Gabriele (8 
novembre), Biserica: Viale dei 
Cappuccini, 04018 Sezze (LT), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

302.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava (2 iun) / Parohia di 
San Giovanni il Nuovo di 
Suceava (2 giu), Biserica: 
Chiesa Santi Emidio e Andrea 
Avellino, Via dei Pispini 162, 
53100, Siena, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

303.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Apostol Pavel (29 
iunie) şi Sfânta Muceniţă Lucia 
Fecioara (13 decembrie) / 
Parrocchia San Paolo Apostolo 
(29 giugno) e Santa Lucia 
Martire e Vergine (13 
dicembre), Biserica: Chiesa 
San Benedetto, Via Capodieci 
18, Ortigia, 96100 Siracusa, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

304.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Niceta de Remesiana 
(24 iunie) / Parrocchia di San 
Niceta di Remesiana (24 
giugno), Biserica: Madona del 
Sufragio Via Fratelli Vallero 
46, Susa, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

305.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Biserica: 
Chiesa San Lorenzo di 
Brindisi, Viale Magna Grecia, 
Taranto, Sf. Liturghie, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

306.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Mărturisitori din 
Transilvania (21 octombrie) / 
Parrocchia dei Santi Confessori 
della Transilvania (21 ottobre), 
Biserica: Biserica "Sacra 
Famiglia", Scerne di Pineto, 
via Po nr 42, 64100 Teramo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

307.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Apostol Timotei (22 
ian), Biserica: Chiesa del Sacro 
Cuore, Via Argentina 23, 
Termoli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

308.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Parascheva (14 
octombrie) / Parrocchia di 
Santa Parasceve (14 ottobre) 
Biserica: Capela Sant Alò, Via 
Sant Alò 22, 05100 Terni, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

309.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Tuturor Sfinților (prima 
duminică după Rusalii) / 
Parrocchia di Tutti i Santi 
(prima domenica dopo la 
Pentecoste), Biserica: Via 
Dante 87, Thiene, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

310.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinţii Ioachim şi Ana (9 sep)/ 
Parrocchia dei Santi 
Gioacchino e Anna (9 
settembre) 
Biserica: Chiesa "Sant Pietro 
alla Carita" Piazza Campitelli 
1, 00010 Tivoli, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

311.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Cuvioasă Parascheva 
(14 octombrie) / Parrocchia di 
Santa Parasceve (14 ottobre), 
Biserica: Corso Vercelli 481 
/9, Torino, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

312.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Înălțarea Sfintei Cruci  (14 
septembrie) / Parrocchia della 
Santa Croce (14 settembre), 
Biserica: Santa Croce, Via 
Accademia Albertina nr. 11, 
Torino, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

313.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ierarh Nicolae (9/22 
mai) / Parrocchia di Santo 
Gerarca Nicola (9/22 magg) 
Biserica: Via San Massimo 21, 
Torino, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

314.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Acoperământul Maicii 
Domnului (1 / 14 oct), 
Biserica:  Corso Alamano 137, 
Torino, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

315.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sf. Cuvios Teodor Studitul (11 
nov) / Parrocchia di San 
Teodoro lo Studita (11 nov), 
Biserica : Santa Maria di 
Loreto , via Sada nr. 34 , 
Tortona (Al), Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

316.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Sfințit Mucenic 
Clement al Romei (24 
noiembrie) / Parrocchia Ss. 
Clemente Vescovo di Roma 
(24 novembre) 
Biserica: San Martino,Via San 
Martino, lângă catedrală, Trani, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

317.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Evanghelist Marcu (25 
aprilie) / Parrocchia di San 
Marco Evangelista (25 aprile), 
Biserica: San Marco 
l'Evangelista, Vicolo di San 
Marco nr. 1, 38122 Trento, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

318.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinţii Doctori Cosma şi 
Damian (1 iulie) / Parrocchia 
dei Santi Dottori senza soldi 
Cosma e Damiano (1 luglio) 
Biserica: Cappella Santa Maria 
alle Stiore, Piazzale Pistoia, 
31100 Treviso, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

319.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Învierea Domnului / Parrocchia 
La Resurrezione del Signore, 
Biserica: Chiesa di Maria 
Regina del Rosario, Via dell' 
Istria, n. 71, Cap 34137 
Trieste, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

320.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil (8 nov) / Parrocchia dei 
Santi Arcangeli Michele e 
Gabriele (8 nov), Biserica: Via 
Folengo, Tripoli di San 
Giorgio di Mantova, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

321.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Vasile cel Mare (1 
ianuarie) / Parrocchia di San 
Basilio il Grande (1 gennaio) 
Biserica: Chiesa del'Istituto 
Renati, Via Francesco 
Tomadini nr. 3/5, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

322.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Arhidiacon Ştefan (27 
decembrie) / Parrocchia di 
Santo Stefano Protomartire (27 
dicembre), Biserica: San 
Stefano, Via del Paradiso, 
Valmontone, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

323.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia  
Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian 
și Sfânta Muceniță Iustina (2 
octombrie) / Parrocchia San 
Cipriano ieromartire e Santa 
Giustina martire (2 ottobre) 
Biserica: Chiesa Maria 
IMMACOLATA, Viale 
Europa 102, Varese, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 

 



 

  

324.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Împărați Constantin și 
Elena (21 mai / 3 iun) / 
Parrocchia dei Ss. Costantino 
ed Elena(21 mag / 3 giu), 
Biserica: Isola Santa Elena, 
Chiesa Santa Elena, Campo 
della Chiesa 3, 30132, 
Venezia;, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

325.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Evanghelist Luca (18 
octombrie) / Parrocchia di San 
Luca Evangelista (18 ottobre), 
Biserica: San Fermo, San 
Fermo, Via degli Oleandri, 
s.n.c., Verbania-Pallanza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

326.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Întâi Mucenic și 
Arhidiacon Ștefan (27 
decembrie)  /  Parrocchia di 
Santo Stefano Protomartire (27 
dicembre) 
Biserica: Via Luciano Manara 
6, angolo Via Dante Alighieri 
Vercelli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

327.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Muceniță Agata (05 feb, 
Biserica: via Colle Gentile – 
Piazza dei Ulivi Zagarolo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

328.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan Gură de Aur (13 
noiembrie) 
biserica:Oud-Katholieke Kerk 
din Aalsmeer, Oosteinderweg 
394,1432 BG Aalsmeer, 
Olanda” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

329.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sf. Vasile cel Mare şi Sf. 
Ludger (26 martie) 
biserica:Huize Kohlmann, 
Beekstraat 40, 6811 DW, 
Arnhem, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

330.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Cuvioasă Parascheva de 
la Iași (14 octombrie), biserica: 
Bernadettestraat 2, 5688 KN 
Oirschot, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

331.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Mare Mucenică 
Anastasia (22 decembrie), 
biserica Johannes de Doper, 
Kerkring 1, 's-Heerabtskerke 
4444 AB, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

332.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan 
(8 mai) 
biserica: A-Kerkhof 22, 9711 
JB, Groningen, Olanda” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

333.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Intrării Domnului în Ierusalim 
și Sfântul Servatius, biserica: 
Capella Sint Servaas. Keizer 
Karelplein 5A, 6211 TC 
Maastricht, Olanda” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

334.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Grigorie Teologul (25 
ianuarie) 
biserica: Vlaardingerdijk 50, 
Schiedam, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

335.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
"Sf. Mari Împărați, întocmai ca 
apostolii, Constantin și mama 
sa Elena" (21 mai) 
biserica: Brederodestraat 2, 
4132 VP Vianen, Olanda” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

336.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
"Sf. Mare Mc. Ecaterina (25 
noiembrie) și Sf. Cuv. Teodora 
de la Sihla (7 august)  
biserica: Theodora Kapel, 
Burgemeester Vos de 
Waelstraat 1, 8011 AK Zwolle, 
Olanda” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

337.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana 
& Sfânta Cruce 
biserica: Mastrick Parish 
Church, Greenfern Road, 
AB166TR, Regatul Unit al 
Marii Britanii şi al Irlandei de 
Nord” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

338.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii din 
Ballymena (Irlanda de Nord), 
Parohia Sfântul Ioan Teologul 
(8 mai) 
biserica: All Saints, 4 
Broughshane Road, BT43 
7DX, Ballymena” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

339.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Apostol Andrei (30 
noiembrie) 
biserica: St. Anthony Church, 
57 Oakthorpe Drive, 
Kingshurst, Birmingham, B37 
6HY” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

340.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Naşterea Maicii Domnului (8 
septembrie) 
biserica:Kirton Old Cemetery, 
Boston Road, Kirton, Boston, 
Lincolnshire, PE20 1ES” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

341.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena (21 mai) 
biserica: Thomas the Martyr, 
Thomas Lane, Bristol, BS1 
6QR” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

342.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Apostol Ioan (8 mai)  
biserica: St Giles Church, 
Castle Street, Cambridge, CB3 
0AQ” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

343.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Ortodoxã Românã Sfânta 
Veronica (12 iulie) 
biserica: Saint Anne and All 
Saints Church, Strathmore 
Avenue, Coventry, CV1 2AN, 
Warwickshire” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

344.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Misiune a 
Parohiei Intampinarea 
Domnului, Glasgow (vezi 
Glasgow)  
biserica: 7 Irving Street, 
Dumfries, DG1 1EL” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

345.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii DUNDEE 
(Scoția) 
Filie, biserica: St Margaret 
Episcopal Church, 17 Ancrum 
Road DD22JL, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

346.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Arhangheli Mihail, 
Gavriil și Rafail și Sfânta 
Cuvioasă Triduana din 
Edinburgh, biserica: Biserica 
St Philip, 12 - 14 Logie Green 
Road, EH7 4EZ” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

347.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii biserica: 
St. Anthony Church, 57 
Oakthorpe Drive, Kingshurst, 
Birmingham, B37 6HY” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

348.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan Botezatorul 
biserica: Church Walk, 
Crawley, West Sussex, RH10 
1HH” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

349.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Întâmpinarea Domnului 
biserica: Shettleston Old Parish 
Church, 111Killin Street, 
Glasgow, G32 9AH” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

350.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii biserica: 
Saint Simon Church, Great 
Union Road, Saint Helier, JE2 
3YA (Prima și a III-a duminică 
din lună)” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

351.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Misiune a 
Parohiei Sfântul Apostol 
Andrei, Birmingham 
biserica: St. Katherine's Hall, 
High Street, Ledbury, HR8 
1DZ” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

352.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Macarie cel Mare (19 
ianuarie) 
biserica: Lawns Lane, Farnley, 
Leeds, West Yorkshire, LS12 
5ET, United Kingdom” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

353.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Cuvios Paisie de la 
Neamţ 
biserica: Town Lane, 
Bebington, Wirral CH63 5JF” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

354.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Gheorghe (23 aprilie) 
biserica: St Dunstan’s in the 
West, 186 Fleet Street, 
London, EC4A 2HR” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

355.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Pogorârea Sfântului Duh 
biserica: Saint Andrew, 28 Old 
Church Lane, Kingsbury, 
London, NW9 8RZ” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

356.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ilie (20 iulie), biserica: 
120 East End Road, East 
Finchley, London, N2 0RZ” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

357.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Paraclisul 
Episcopal Nașterea Maicii 
Domnului și Sfântul Ioan Iacob 
Românul de la Hozeva (08 
septembrie și 05 august)  
biserica: St. John fisher & 
Thomas, 28 Rossington 
Avenue, Borehamwood, WD6 
4LA” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

358.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Nicolae (06 
decembrie), biserica: St 
Margaret and St Columba, 
Woodhouse Road, London E11 
3NG” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

359.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Buna Vestire și Sfântul 
Apostol Iacov (25 martie și 22 
octombrie)  
biserica: Croydon Cemeteries, 
Mitcham Road, Croydon, CR9 
3AT, Londra” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

360.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Filia Sf. 
M. Mc. Dimitrie (25 
octombrie/ 08 noiembrie) 
biserica: St. Nicolas Church, 
Rectory Lane, Loughton (statia 
de Metrou Debden- Central 
Line), East London, IG 10 
3RU” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

361.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Ioan Botezătorul şi 
Sfântul Mucenic Alban, 
biserica: St Christopher’s 
Church, Round Green, Luton, 
Beds, LU2 7NB” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

362.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfinții Mucenici Ciprian şi 
Iustina (2 octombrie), biserica: 
St Martin's Church, Watling 
Street/Aylesbury Street, Fenny 
Stratford, Milton Keynes, 
Buckinghamshire, MK2 2BU” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

363.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfântul Nicolae, biserica: 
Wesley Memorial Methodist 
Church, Durham Road, NE9 
5EY, Gateshead.” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

364.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului (21 noiembrie), 
biserica: Church St. Michael 
and All Angels, Perry Street, 
NN1 4HL” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

365.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sfânta Mc. Filoteea şi Sfântul 
Cuvios Beda Venerabilul (7 
dec şi 27 mai) 
biserica: St Mary's Church, 
Church Road, Gillingham 
NR34 0ND” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

366.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sf. Apostoli Petru şi Pavel & 
Sf. Spiridon al Trimitundei (29 
iunie și 12 decembrie) 
biserica: Biserica Sfântul 
Ciprian al Cartaginei, 
Lancaster Road, Carlton, 
Nottingham, NG3 7AN” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65, titlul 50 
Fonduri de Rezervă, Articolul 
5001.50.01 Fond de rezerva 
bugetara la dispoziția 
Guvernului. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

367.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sf. Ioan Casian Romanul, 
biserica: Saint Thomas the 
Martyr Church, Becket Street, 
Oxford, OX1 1JL” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

368.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Sf. Cuvioasa Parascheva (14 
octombrie) 
biserica: Saint Gabriel 
Church,1 Peverell Terrace, 
Plymouth PL3 4JJ, UK” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

369.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf 
Stelian Paflagonul (26 
Noiembrie) 
biserica: St John the Baptist 
church, Saint John's Road, 
Caversham, Reading RG4 
8EB” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

370.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia Sf 
Calinic de la Cernica, biserica: 
St Jude's, Warren Avenue, 
Southampton, SO16 6AG” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

371.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
Schimbarea la Față a Domnului 
biserica: Chapel of the 
University of Winchester, 
Winchester, Hampshire SO22 
4NR” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

372.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii AIELO 
DE MALFERIT 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” 
(30 ianuarie), Biserica: „San 
Joaquin” C/de la Ermita, s/n, 
46812, Aielo de Malferit, 
Valencia. 
Pr. Ioan Pop” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

373.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Dionisie Exiguul” (01 
septembrie) 
Biserica: Poligono Campollano 
Sur 
Calle F, Nr. 5, Nava 25 
(Pasaje), 02005 Albacete, 
Provincia Albacete” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

374.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” (23 Aprilie) 
Biserica: Paseo de la Estacion, 
17, 28807, Alcalá de Henares, 
Madrid” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

375.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Cruce” (a 3-a duminică 
din Postul Mare), Biserica: 
C/Berrocal, 28, 02210, Alcala 
del Jucar (Albacete)” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

376.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Zămislirea Sfântului Ioan 
Botezătorul” (23 Septembrie), 
Biserica: Ronda Belchite, nr 
22, 44600, Alcañiz, Teruel” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

377.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Filie 
VALDERROBRES, Capilla 
Hermanas 
C/ La Paz, 7, 44580, 
Valderrobres, Terue” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

378.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Biserica 
Santa Lucia, C/Alta, 2 , 50700, 
Caspe, Zaragoza” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

379.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Biserica 
Santa Lucia, C/Alta, 2 , 50700, 
Caspe, Zaragoza” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

380.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia: 
,,Sfântul Ierarh Iachint de 
Vicina” 
Biserica: ,,Divino Maestro”, 
C/Enginyer Cort Merita, nr. 6, 
Alcoy” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

381.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinții Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni: Atanasie Todoran 
din Bichigiu, Vasile din 
Mocod, Grigore din Zagra şi 
Vasile din Telciu” (12 
Noiembrie) 
Biserica: San Pablo 
C/Doctor Sánchez San Julian, 
8 Bajo, Edificio Montreal” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

382.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Marcu” (25 Aprilie), Biserica: 
C/Monsalud, 5, 06200, 
Almendralejo, Badajoz” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

383.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan” (8 mai) 
Biserica: C/Antonio Cano, 32, 
bajo, Edif. San Luis I, 04009, 
Almeria” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

384.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Parascheva” (14 
octombrie) 
Biserica: „Via Crucis” 
C/Santa Fe, s/n, 43780, 
Amposta, Tarragona” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

385.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Sfințit Mucenic 
Policarp” (23 februarie) 
Biserica: Calle Pisuerga, nr. 6 
,Aranda de Duero, provincia 
Burgos” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

386.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol Iacob 
Zevedeu” (30 aprilie) 
Biserica: C/Camino del Mar 
Chico, Nr. 24, Nava 8, 
Aranjuez” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

387.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare” (2 iulie)  
Biserica: Carer de Pietat, 
Arbucies” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

388.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol Andrei” (30 
Noiembrie)  
Biserica: Avda. de Madrid, 25, 
Nave D12, 28500, Arganda del 
Rey, Madrid” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

389.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Întâiul Mucenic şi 
Arhidiacon Ştefan” (27 
Decembrie) 
Biserica: Plaza de Granada, nr. 
1, Ávila” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

390.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia: 
,,Sfântul Sfinţit Mucenic 
Ciprian şi Sfânta Muceniţă 
Iustina  
fecioara” (2 octombrie) 
Biserica: C/Azucena, nr. 18, 
Azuqueca de Henares” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

391.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” (23 Aprilie) 
Biserica: C/Gran Via, 406, 
08015, Barcelona” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

392.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Mucenic Emilian de 
la Durostorum” (18 iulie), 
Biserica: ,,Iglesia Santa Rita”,  
C/ Espíritu Santo, 18800, Baza 
– Granada” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

393.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului” (8 
Septembrie) 
Biserica:  C/Castellon, nr. 8 B, 
(Centru Comercial „La 
Marina”), Sinestrat” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

394.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Tuturor Sfinţilor", Biserica: 
Plaza Zeroetxe, 4, 48160, 
Derio, Bizkaia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

395.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Prooroc Zaharia și 
Drepta Elisabeta” 
Biserica: Calle Pradillo, nr. 6, 
Brunete” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

396.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel” (29 Iunie) 
Biserica: Plaza Santa Teresa, 
nr. 5, Burgos, (Monasterio 
Santisima Trinidad)” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

397.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Cuvios Paisie de la 
Neamţ” (15 Noiembrie) 
Biserica: San Martin del 
Tesorillo, loc. Montenegral, 
Cadiz 
FILIE: Capilla San Enrique, 
Calle Romero de Torres s/n din 
Jerez de la Frontera, Cadiz” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

398.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Spiridon 
făcătorul de minuni” (12 
Decembrie) 
Biserica: Calle Numancia, 36, 
Bajo, 26500 Calahorra, 
Provincia La Rioja” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

399.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ioan Românul” (5 
August) 
Biserica: Parcela 1A, UE 
Magarita, 50300,  Calatayud, 
Zaragoza” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

400.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Nicolae” (6 
Decembrie) 
Biserica: C/ San Roque, 80, 
12004, Castellón de la Plana” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

401.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Ierarh Niceta de 
Remesiana” (24 iunie) 
Biserica: C/Iglesia Nueva, nr. 
4, (la parter), 39700, Castro 
Urdiales” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

402.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul” (9 Noiembrie), 
Biserica: Avenida de 
Fuentemar, 20, Nave 10, 
28821, Coslada, Madrid” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

403.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Apostol Toma” 
(Duminica a 2-a după Paști, a 
Sfantului Ap. Toma) 
Biserica: São Sebastião 
Largo de São Sebastião, 8800-
155 Faro, Portugalia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

404.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică” (21 Noiembrie), 
Biserica: Rua São Mamede(ao 
Caldas), 18B, 1100-534, 
Lisboa, Portugalia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

405.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ioan Scărarul” 
(Duminica a IV-a din Postul 
Sfintelor Paști) 
Biserica: „Capela Santa 
Catarina”, Avenida do Infante, 
Funchal, Madeira, Portugalia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

406.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Iosif 
Mărturisitorul din Maramureș” 
(24 aprilie) 
Biserica: Igreja Romano-
Catolica, Lagos-Sagalcal, 
8600-358, Portimao, 
Portugalia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

407.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Grigore Decapolitul” 
(20 noiembrie) 
Biserica: Capela Espírito 
Santo, Tv. do Espírito Santo 
42, 3800-192 – Esgueira, 
Portugalia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

408.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Înălţarea Domnului” 
Santarem 
Biserica: Capela „Nossa 
Senhora do Monte”, Rua 
Senhora do Monte, 2005-180, 
Frequesia de Sao Salvador, 
Santarem, Portugalia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

409.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Trei Ierarhi” (30 
Ianuarie) 
Biserica: Capela da Nossa 
Senhora de Saúde, Outeiro de 
Saúde nº 5, Portugalia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

410.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Apostol Bartolomeu” 
(11 iunie) 
Biserica: Ermida de São 
Bartolomeu (Cadaveira-Sines), 
Portugalia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

411.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Cuvios Antonie de la 
Iezerul (Vâlcea)” (23 
noiembrie), Biserica: C/Aita 
Luis Villasante, nr. 25, Bajo 7, 
48300, Gernika Lumo 
(Bizkaia), Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

412.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sf. Cuvios Nicodim de la 
Tismana” (26 decembrie) 
Biserica: Avda. de las 
Ciudades, 74 posterior (lângă 
Biserica Catolică), 28903, 
Getafe, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

413.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Antonie cel Mare” (17 
ianuarie) 
Biserica: C/Puerto del Palo, no. 
4, Gijon, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

414.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul 
(20 iulie) și Sf. Ierarh Grigorie 
Palama (14 noiembrie)" 
Girona, Biserica: C/Aragó, 14, 
17003, Girona (Catalunya), 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

415.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Cuvios Ioan Casian” 
(28/29 Februarie) 
Biserica: Travesia Nuevo 
Alamin, s/n, 19005, 
Guadalajara, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

416.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sf. Voievod Neagoe Basarab” 
(26 septembrie), Biserica: 
Iglesia „Santa Teresa”, 
Avenida Diego Moron, Nº 20, 
(Lângă Spitalul Blanca 
Paloma), Huelva, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

417.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Zămislirea Maicii Domnului” 
(9 Decembrie), Biserica : 
„Convento de las Migueles, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

418.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Trei Ierarhi” (30 
Ianuarie), Biserica: 
L´Hospitalet, C/Santa Faç de 
Dalt Vila, s/n, 07800, Ibiza, 
Baleares, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

419.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Ierarh Spiridon” (12 
decembrie) 
Biserica: San Antonio, Avda. 
Principal, Tias, Fuerteventura: 
C/Antonie Jorge, nr. 7, local 2, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

420.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Cuvioasă Maria 
Egipteanca” ( 01 aprilie), 
Adresa Biserica: Parroquia de 
San Nicolás de Tolentino 
c/ General Franco, 33 
35470- Aldea de San Nicolás 
de Tolentino, Las Palmas de 
Gran Canaria, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

421.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Ierarh Ioan 
Maximovici” (02 iulie) 
Biserica: Calle de Mina, nr. 4, 
28220, Majadahonda, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                    
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

422.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava” (24 Iunie) 
Biserica: Parroquia „La 
Resureccion del Señor”, 
C/Petunias, 8, 15008, La 
Coruña, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

423.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sf. Cuv. Atanasie Atonitul” (5 
Iulie) 
Biserica: Calle de Valeriano, 
n.5, 28912, Leganes, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

424.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul”(24 Iunie) 
Biserica: „Nuestra Señora del 
Carme" - C/Rambla Ferran, 31, 
25007, Lleida, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

425.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de 
la Partoş” (15 Septembrie), 
Biserica: Avenida Alcalde 
Miguel Castano, nr 57, bajo, 
24005, Leon, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

426.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfânta Muceniţă Cecilia” (22 
noiembrie) 
Biserica: Carrer de Valdolitg, 
n. 17, 17300, Blanes, Girona, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

427.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Treime” (prima zi după 
Rusalli) 
Biserica: Paseo del Prior, 6, 
26005, Logroño, La Rioja, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

428.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Sfinţit Mucenic 
Haralambie”(10 februarie) 
Biserica: Rúa Bispo Ona de 
Echave, nr. 14, 27002, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

429.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Catedrala 
Episcopală, Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică (21 
noiembrie), Parohia: Preasfânta 
Fecioară Maria (21 noiembrie), 
Biserica: Plaza Madre Molas, 
n. 1, 28036, Madrid” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

430.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia: 
„Sfânta Cuvioasă Parascheva” 
(14 Octombrie) pentru 
basarabeni, Biserica: Calle 
Villalon, n.4, Carabanchel, 
Madrid, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

431.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Ioan Botezătorul” (7 
Ianuarie) 
Biserica: Capilla „Nuestra 
Señora de Fatima ”C/San 
Valentin s/n, 29649, Mijas 
Costa, Malaga, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

432.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul şi Dreptul Simeon” (3 
februarie) 
Biserica: C/ Paradero, nr. 3, 
Mallen, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

433.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea Parohia „Cuv. 
Teodora de la Sihla” (7 
august), Biserica: Carrer de les 
Saleses, 16-18 , vis-a-vis de 
Clinica Sant Josep, Manresa, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

434.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Cuvios Gheorghe 
Hozevitul"  
Biserica: Calle de San Marcos, 
5A, Manzanares, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

435.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Întâmpinarea Domnului” (2 
februarie) 
Biserica: Calle Castilla, nr. 4, 
Poligono Indrustian, Nave 16, 
28840, Mejorada del Campo, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

436.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Martiri Brâncoveni: 
Constantin Vodă cu cei patru 
fii ai săi: Constantin, Ştefan, 
Radu, Mateişi sfetnicul 
Ianache” (16 august), Biserica: 
Iglesia de la Virgen del 
Carmen, C/Mahó, Nr. 16, 
Citadella de Menorca, 
Menorca, C/Cos de Gracia, Nr. 
22, Mahon, Menorca, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 
2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

437.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfinţii Români” (a doua 
duminică după Rusalii), 
Biserica: Calle Rio Sella nr. 8, 
Mostoles, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

438.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh” 
(Duminica Rusaliilor), 
Biserica: C/Miguel Hernandez, 
4, 18600, Motril, Granada, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

439.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh” 
(Duminica Rusaliilor), 
Biserica: C/Miguel Hernandez, 
4, 18600, Motril, Granada, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

440.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Înălţarea Sfintei Cruci” (14 
Septembrie) 
Biserica: „Nuestra Señora 
Estrella”, Santiago el Mayor, 
C/Pio XII (centrul parohial), 
30012, Murcia, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

441.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia: 
,,Sfântul Ierarh Luca, 
arhiepiscopul Crimerii" 
Biserica: Calle Fidel Borrajo, 
nr. 21, 28600, Navalcarnero, 
Spania” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

442.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Evanghelist Luca” (18 
Octombrie) 
Biserica : Manastirea 
Inmaculada Concepcion, Calle 
Concepcion, nr. 7, 07007, 
Palma de Mallorc, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

443.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Minunea Sfântului Arhanghel 
Mihail în Colose” (6 
Septembrie), Biserica: 
C/Pueblo Viejo, 23, 31010,  
Barañain, Navarra, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

444.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfânta Mare Muceniță 
Anastasia Romana"  
Biserica: Calle Sancha Barca, 
n.1, Parla, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

445.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfâtul Ierarh Andrei 
Şaguna”(30 noiembrie) 
Biserica: C/ Rascanya, nr. 3, 
loc. Lliria, Spania” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 

 



 

  

446.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Sfântul Stelian, ocrotitorul 
copiilor” (26 noiembrie), 
Capilla Torre de la Horadada, 
Calle Salar, 80, 03191, Pilar de 
la Horadada, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

447.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfinții Ierarhi Atanasie și 
Chiril, patriarhii Alexandriei” 
(18 ianuarie), Biserica: Calle 
San Joacquin, n. 11, 28320, 
Pinto” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

448.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
,,Sfântul Mucenic Sava de la 
Buzău” (12 aprilie) 
Biserica: Convento de San 
Ildefonso, C/Sancho Polo, nr. 
8, 10600, Plasencia, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

449.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Introducerea în Anexa 
nr.3/64/02 a obiectivului 
”Susținerea activităților social 
culturale, funcționarea și 
întreținerea bisericii Parohia 
„Soborul Maicii Domnului” 
(26 Decembrie) 
Biserica: Nuestra Señora de 
Begoña 
Avda. 9 de Octubre, 1, Plaza 
Alamenda, 46520, Puerto de 
Sagunt, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                     
Grupul PMP 
 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea 
bisericilor și întreținerea 
lăcașelor de cult aflate în 
comunitățile de români din 
Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind 
la păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românilor 
din afara granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare 
a Bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice -  Acțiuni 
Generale, Anexa 3/65/02, Grupa 
50, Titlul V Fonduri de Rezerva,  
Articolul 01 ”Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se 
modifică Anexele la bugetul pe 
anul 2019 al Ministerului Pentru 
Românii de Pretutindeni 
 

 



 

  

450.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ Titlul XI  
3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
 

Se propune completarea 
textului OBIECTIV 1 - 
PĂSTRAREA, 
DEZVOLTAREA ȘI 
AFIRMAREA IDENTITĂȚII 
ROMÂNILOR DIN AFARA 
GRANIȚELOR cu următoarele 
priorități: 
4. Programme educaționale  în 
limba română 
5. Sprijinirea activității 
spriritual-religioase, a 
înființării și funționării 
lăcașelor de cult ale 
comunităților românești din 
afara granițelor țării 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

Aceste priorități și direcții de 
finanțare răspund misiunii 
Ministerul pentur Românii de 
Pretutindeni, angajamentelor 
constituționale ale României față 
de românii de pretutindeni, 
oferind cadrul legal necesar 
aplicării unor programe 
prioritare în comunitățile istorice 
și diaspora. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 

 

451.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 1 din 8 
 

Se propune următoarea 
redacție pentru rubrica 
DESCRIERE: 
promovarea valorilor culturii 
naționale în comunitățile 
românești autohtone din 
vecinatatea României și 
Balcani; perfectionarea 
cadrelor didactice care predau 
limba română/în limba română 
în comunitățile românești din 
vecinătatea României și 
Balcani; realizarea de studii, 
analize, cercetări privind 
comunitățile românești din 

Amendamentul este de 
concordanță și vizează 
includerea ariei balcanice în 
geografia vizată de 
PROGRAMUL 1042, precum și 
specificarea faptului că 
programele educaționale 
concepute și implementate 
pentru acești români din 
comunitățile istorice vor fi în 
limba română. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 

 



 

  

vecinătatea României și 
Balcani; organizarea de 
evenimente cu caracter cultural 
pentru tinerii români din 
comunitățile din vecinătatea 
României și Balcani; 
conceperea și implementarea 
de proiecte și programe 
educationale în limba română 
pentru membrii comunităților 
românesti de pretutindeni. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

452.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 5 din 8 
 

Se propune următoarea 
redacție pentru rubrica 
PARTENERI: 
Asociații, fundații, organizații, 
instituții, persoane fizice sau 
juridice din străinătate sau 
România, legal constituite care 
inițiază 
proiecte propuse spre finantare 
sau care au încheiate acorduri 
de parteneriat cu Ministerul 
pentru Românii de 
Pretutindeni. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni trebuie să aibă, 
asemenea oricărui alt minister, 
posibilitatea de a iniția și 
implementa măsuri active în 
beneficiul românilor de 
pretutindeni, depășind condiția 
de casierie sau juriu. Aceste 
măsuri active se pot baza pe 
acorduri de parteneriat cu 
instituții sau organizații din 
România sau de peste hotare, 
inclusiv din statul înrudit 
Republica Moldova. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 

 

453.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  

Se propune următoarea 
redacție pentru rubrica  
DESCRIERE: 

Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni trebuie să aibă, 
asemenea oricărui alt minister, 

 



 

  

pag. 5 din 8 
 

Programul urmărește în 
principal păstrarea identității 
românești a românilor din 
străinătate prin măsuri active 
ale Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni, 
precum și prin dezvoltarea de 
proiecte, acțiuni și parteneriate 
în domeniul cultural, 
educațional, mass-media,  
spiritual-religios, inclusiv 
pentru înființarea și 
funcționarea lăcașelor de cult, 
și al consolidării formelor de 
asociere în rândul acestor 
comunități. Sunt sprijinite, 
totodată, inițative vizând 
integrarea pe piața muncii 
pentru românii din străinătate 
și reinserția pe piața muncii din 
România, precum și cele care 
vizează punerea în valoare a 
spiritului antreprenorial al 
românilor din străinătate. Prin 
acest program se va acorda 
sprijin financiar pentru 
funcționarea organizațiilor 
reprezentative ale 
comunităților românești 
autohtone și pentru înființarea i 
funcționarea de organe de 
presă în limba română pentru 
aceste comunități. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 

posibilitatea unor măsuri active, 
constând în parteneriate inițiate 
și desfășurate de acesta. 
Măsurile active pe bază de 
parteneriate vor putea viza 
inclusiv proiecte sau programme 
comune cu instituții din statul 
înrudit Republica Moldova sau 
din alte state în care există 
comunități importante de 
români. Pareneriatele pot viza și 
instituții din România, în special 
cultele religioase sau instituțiile 
și organizațiile care au 
extensiuni, filiale sau 
reprezentanțe în statele în care 
există comunități de români. De 
asemenea, amendamentul 
vizează posibilitatea susținerii 
financiare a organizațiilor 
reprezentative și organelor de 
presă în limba română ale 
românilor din jurul granițelor și 
Balcani. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 



 

  

Grupul parlamentar PMP 
454.  Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 8 din 8 
 

Se propune completarea, în 
final, a textulului rubricii 
REZULTATE AȘTEPTATE 
cu următoarele rezultate: 
crearea și consolidarea 
spațiului informațional pentru 
comunitățile  de români din 
afara granițelor țării; întărirea 
capacității organizațiilor 
românilor de pretutindeni de a 
reprezenta interesele acestora. 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

Fixarea acestor rezultate 
scontate va permite Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni 
o corectă direcționare a efortului 
financiar, în special în ceea ce 
privește spațiul informațional 
comun cu statul înrudit 
Republica Moldova, precum și o 
consolidare reală a capacității de 
reprezentare a intereselor 
românilor de pretutindeni de 
către organizațiile acestora. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 

 

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

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru 
organizarea și funcționarea 
Muzeului Românilor de 
Pretutindeni, inclusiv alocarea 
unui sediu corespunzător, 
conform Legii privind sprijinul 
acordat românilor de 
pretutindeni. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  

Pentru România reprezintă o 
prioritate apărarea drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii 
românilor,  promovarea 
identităţii, drepturilor şi valorilor 
spirituale ale comunităţilor de 
români, menţinerea identităţii 
culturale şi lingvistice. 
 
Legea nr. 299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni prevede, în articolul 
actual 11, următoarele: „(1) Se 
înființează Muzeul Românilor de 
Pretutindeni. (2) Sediul 
muzeului va fi în municipiul 
București. (3) Organizarea și 
funcționarea acestuia, inclusiv 
alocarea unui sediu 
corespunzător, vor fi stabilite 

 



 

  

prin hotărâre a Guvernului”.  
 
Muzeul Românilor de 
Pretutindeni ar trebui să fie o 
instituție permanentă de primă 
importanţă, pusă în serviciul 
societății, deschisă publicului, 
specializată în păstrarea, 
identificarea, catalogarea, 
analizarea, menţinerea, 
cercetarea şi conservarea 
diverselor documente şi 
materiale muzeistice care să 
provină din zonele 
extrafrontaliere locuite de 
români. 
Astfel, se impune organizarea și 
funcționarea Muzeului 
Românilor de Pretutindeni, 
inclusiv alocarea unui sediu 
corespunzător, conform Legii 
privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru românii de 
pretutindeni, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare - ALTE CHELTUIELI  

456.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 6500 
CHELTUIELI SOCIAL 
CULTURALE 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei în vederea 
sustinerii organizatiilor care 
oferă cursuri de limba română 
și a publicatiilor in limba 
română din Diaspora și 

Se solicită majorarea sumei 
alocate în vederea susţinerii 
organizaţiilor care oferă cursuri 
de limba română și a 
publicaţiilor în limba română din 
Diaspora și comunitățile istorice 

 



 

  

comunitățile istorice. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

în vederea:  
 
 asigurării unui cadru eficient 

de comunicare între entiţăti și 
grupul ţintă; 

 extinderea sau crearea 
canalelor online și offline de 
comunicare între furnizori si 
beneficiari; 

  stimularea participării 
comunităţilor românesti la 
actul cultural. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru românii de 
pretutindeni, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare - ALTE CHELTUIELI  

457.  Anexa nr.3/64/02 Ministerul 
pentru Românii de 
Pretutindeni  
 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 72.000 mii lei, credite 
de angajament și credite 
bugetare, la capitolul 67.01 
”Cultură, recreere, religie”, 
titlul 59 ”Alte cheltuieli”, 
articolul 59.07 ” Sprijinirea 
activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora”. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

Amendamentul vizează 
suplimentarea cu 72 de milioane 
de lei a fondurilor destinate 
românilor de pretutindeni și 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora, astfel încât bugetul 
Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni să crească la 100 de 
milioane.  

Sursa de finanțare: Anexa nr. 
3/65/02 – Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale de la 
capitolul 54.01 ”Alte servicii 
publice generale”, titlul 50 
”Fonduri de rezervă”,  

 

458 Anexa3/64/02-MPRDP 
Capitol 5001 

Se propune alocarea sumei de 
476 mii lei pentru crearea unui 

Promovarea valorilor culturale 
românești și a limbii română, în 

 



 

  

Grupa  59 
Titlul XI-alte cheltuieli 
Articol 07 
Sprijinirea activitatii 
romanilor de pretutindeni și a 
organizațiilor reprezentative 
ale acestora. 

Centru Cultural Românesc în 
orașul Ismail, regiunea Odesa, 
Ucraina. 
 
Autorul amendamentului: 
Matei-Adrian Dobrovie    
deputat PNL 

condițiile presiunilor 
asimilaționiste puternice 
exercitate de autoritățile 
ucrainene asupra comunităților 
românești . 
476 mii lei  
redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02 
Capitol 5101 
Grupa  20 
Titlul II-bunuri si servicii 
Articol 30 
Alineat 01 (Reclamă și 
publicitate) 

459. Anexa3/64/02- MPRDP 
Capitolul 6701 
Grupa  59 
Titlul XI-alte cheltuieli 
Articol 07 
Sprijinirea activitatii 
romanilor de pretutindeni si a 
organizatiilor reprezentative 
ale acestora 

Se propune alocarea sumei de 
119 mii lei  pentru Biserica 
românească din satul Bobova, 
comuna Svilainat, Serbia. 
 
Autorul amendamentului: 
Matei-Adrian Dobrovie    
deputat PNL 

Motivare: Spijinirea 
asezamintele religioase 
românești din țări unde 
minoritatea română e 
discriminată, ca religie și ca 
limbă(Serbia, Ucraina)   
 
Sursa de finanţare:  
119 mii lei  
redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02 
Capitol 5101 
Grupa  20 
Titlul II-bunuri si servicii 
Articol 01 
Alineat 30(Alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si 
functionare) 
 

 

460. Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 

Alocarea sumei de 13.500 mii 
lei pentru înființarea unui 

Urmare a fenomenului 
accentuat de emigraţie din 

 



 

  

Anexa 3/64 Liceu Românesc ”Mihai 
Eminescu”, la Roma, Italia. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 
Grupurile PNL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

ultimii ani, statul român este 
nevoit să pună un accent 
deosebit în ceea ce priveşte 
păstrarea identităţii lingvistice 
în rândul tinerelor generaţii. 
Majoritatea românilor stabiliţi 
temporar sau definitiv în 
străinătate sunt bine integraţi în 
noua societate, constatându-se 
în acest sens o pierdere a 
legăturilor tinerelor generaţii cu 
ţara mamă, inclusiv în ceea ce 
priveşte utilizarea limbii 
materne. Un liceu românesc în 
mijlocul celei mai numeroase 
comunități de români din 
emigrație va reprezenta o bază 
solidă pusă de statul român în 
domeniul consolidării identitare 
a comunităţilor româneşti din 
diaspora. În acest moment, în 
Italia, sunt 4.000 de elevi 
înscriși la cursurile LCCR. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 13.500 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/29/ MINISTERUL 
ENERGIEI/ Capitolul 5000/ 
Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

461. Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni 
Anexa 3/64 

Alocarea sumei e 500 mii lei în 
vederea finanțării Catedralei-
mausoleu cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie” şi 

Locașul, închinat eroilor români 
căzuţi în cel de-al Doilea 
Război Mondial, a început să fie 
edificat cu 16 ani în urmă, din 

 



 

  

„Toţi Sfinţii Români” din satul 
Cania, raionul Cantemir, 
Republica Moldova. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 
 
Grupurile PNL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

banii oferiți de Guvernul 
României, prin Departamentul 
Politici pentru Românii de 
Pretutindeni, și din donațiile 
enoriașilor. Catedrala a fost 
practic înălțată, rămânând să fie 
construit acoperișul și de 
executat lucrările de finisare. 
Din cauza nefinanțării însă, la 
Catedrală nu se mai lucrează 
din anul 2012. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 500  
mii lei a sumelor prevăzute   la 
Anexa nr. 3/09/ AVOCATUL 
POPORULUI/Capitolul 
5000/Grupa 20/ TITLUL II 
BUNURI SI SERVICII 

462. Art. 3 (alin. 4) / Anexa 
3/64/15 - Ministerul pentru 
Români de Pretutindeni, 
SINTEZA bugetelor 
centralizate ale instituțiilor 
publice finanțate parțial din 
venituri proprii pe anii 2017 - 
2022 / 6710 - Cultura, recreere 
și religie / 01- Cheltuieli 
curente / I. Credite de 
angajament 

Solicit 100.000 RON pentru 
finațarea Parohiei 
"Binecredinciosul Domnitor 
Ștefan cel Mare și Sfânt" 
(preot-paroh - Dimitrenco 
Vadim), Episcopia Basarabiei 
de Sud, Mitropolia Basarabiei. 
 
Senator Ion Hadârcă, ALDE  
circumscripția electorală nr. 
39, județul Vaslui 
 

Înființarea unui Centru cultural-
social, construcția, amenajarea 
clădirii și terenului în folosul 
comunității 
 
Sursa de finanțare - 6710 - 
Cultura, recreere și religie / 59 - 
Alte cheltuieli / I. Credite de 
angajament 

 

463. Art. 3 (alin. 4) / Anexa 
3/64/15 - Ministerul pentru 
Români de Pretutindeni, 
SINTEZA bugetelor 

Solicit 1.000.000 RON pentru 
finațarea Parohiei Ortodoxe 
Române "Sf. Ier. Ghelasie de la 
Râmeț" (preot-paroh - 

Numeroasa comunitate de 
români-ortodocși din orașul 
Rimini și din împrejurimile 
Regiunii Romagna (Italia), până 

 



 

  

centralizate ale instituțiilor 
publice finanțate parțial din 
venituri proprii pe anii 2017 - 
2022 / 6710 - Cultura, recreere 
și religie / 01- Cheltuieli 
curente / I. Credite de 
angajament 

Bucurencu M. C.) 
 
Ion Hadârcă, Senator ALDE  
circumscripția electorală nr. 
39, județul Vaslui) 

la ora actuală, nu beneficiază de 
un spațiu stabil pentru a-și 
desfășura activitățile 
comunitare, întrunindu-se în 
casa preotului local, Bucurencu 
Marian Claudiu, în sala 
Primăriei, arendată provizoriu, 
sau în aer liber. 
De curând, în octombrie 2018, 
Parohia ortodoxă română 
„Sf.Ier.Ghelasie de la Râmeț” 
(preot-paroh –  Bucurencu 
M.C.), cu binecuvântarea PS 
părintele-Episcop Siluan al 
Episcopiei Ortodoxe Române 
din Italia, de comun acord cu 
Episcopia Catolică din Rimini, 
a obținut achiziționarea 
complexului imobiliar din 
Rimini, cunoscut sub numele de 
fosta Biserică Sant`Agnesse, 
str.Garibaldi, 82/84, fapt pentru 
care a contractat un împrumut 
substanțial pentru restaurarea, 
consolidarea, conservarea și 
reamenajarea locașului dat, 
pentru slujbele și nevoințele 
confraților noștri din diaspora 
italiană. 
Precum se vede, lucrurile sunt 
abia la început și, cu un sprijin 
material din Patrie, ar putea 
intra într-o nouă fază calitativă. 
 

Sursa de finanțare - 6710 - 
Cultura, recreere și religie 59 - 



 

  

Alte cheltuieli / I. Credite de 
angajament 

464. MpRP - MINISTERUL 
PENTRU ROMÂNII DE 
PRETUTINDENI - SINTEZA 
fondurilor alocate pe surse și 
pe titluri de cheltuieli pe anii 
2017-2022) se debitează Cap. 
51.01 AUTORITĂȚI 
PUBLICE ȘI ACȚIUNI 
EXTERNE. 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
sau în baza necesităților deja 
calculate, pentru acțiuni de 
sprijinire a organizațiilor 
românești din comunitățile 
istorice. 
 
Deputat Nicolae Daniel 
Popescu  
 
Uniunea Salvați România 
 

Pentru concretizarea celor 
afirmate în documentul MRP 
“Diaspora - partener pentru 
dezvoltarea României” potrivit 
cu care, avem cităm: “datoria 
morală de a sprijini comunitățile 
istorice de români sau 
minoritățile care țin de filonul 
etnic și cultural românesc, cu 
deosebire pe cele aflate în 
vecinătatea Țării. 
Pentru a continua să existe, să-și 
folosească în întregime 
potențialul, comunitățile noastre 
istorice au nevoie de susținerea 
și colaborarea României pentru 
a-și conserva limba, a duce mai 
departe tradițiile și cultura și a 
se putea ruga în limba maternă. 
Vom continua să încurajăm 
statele unde aceste comunități 
există să respecte, protejeze și 
să promoveze drepturile 
persoanelor aparținând 
minorităților naționale și etnice, 
conform dreptului european și 
internațional. 
Vom colabora în acest sens cu 
țările vecine și din regiune, cu 
toată disponibilitatea de a 
prezenta experiența de succes a 
României în materie de 
minorități etnice și de a 

 



 

  

identifica împreună cele mai 
bune practici în acest 
domeniu….” 
Sursa de finanțare: 
300 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 
53.01 - Cecetare fundamentala 
si cercetare dezvoltare -Program 
3. Cercetari fundamentale in 
stiintele exacte, in stiintele vietii 
si in stiintele Terrei, pentru 
generarea bazei cercetarilor 
aplicative 

465. MpRP - Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2019 Anexa 2, se 
crediteaza Cap. 51.01 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE 
 

Propunem alocarea a 500 mii 
lei către capitol 51.01 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE pentru 
implementarea și înființarea 
“Direcțiilor pentru relația cu 
cetățenii din diaspora” în toate 
reședințele de județ din țară la 
sediul consiliilor județene.  
 
Deputat Nicolae Daniel 
Popescu 
 
Uniunea Salvați România 

Înființarea “direcțiilor pentru 
relațiile cu cetățenii din 
diaspora” are drept scop 
asigurarea coeziunii între 
membrii familiilor rămase acasă 
cu cei plecați  în afara granițelor 
țării, asigurarea unui sistem 
informațional centralizat aflat la 
dispoziția cetățenilor, a 
membrilor familiilor aflate în 
diaspora sau ce 
urmează/intenționează a părăsi 
țara, asigurarea 
reprezentativității acestora, 
diseminarea proiectelor și 
programelor cu caracter 
cultural, educativ, artistic 
derulate în scopul promovării 
realităților locale dar și 
menținerea valorilor naționale și 
a identității lingvistice. Aceste 
direcții vor avea și un rol de 

 



 

  

facilitare a cooperării sectoriale 
și dintre cetățenii aflați în 
România și cei din alte state de 
reședință, în acest sens urmând 
a se asigura un flux 
informațional constant având 
drept scop inclusiv repatrierea 
cetățenilor români. Se va urmări 
la modul enunțiativ și nu 
limitativ cel puțin popularizarea 
locurilor de muncă existente în 
localități de origine a românilor 
plecați, a programelor de 
finanțare derulate de autorități 
având ca beneficiar direct 
diaspora română, consiliere 
psihopedagogică și psihologică 
pentru membrii familiilor 
rămase acasă, mediatizarea 
corectă și promptă a tuturor 
modificărilor legislative cu 
impact în viața personală a 
beneficiarilor direcți, precum 
anumite obligații fiscale etc., 
regimul diverselor acte de stare 
civilă, popularizarea constantă a 
adreselor asociațiilor 
reprezentative pentru românii 
din diaspora. 
Sursa de finanțare: 
1. 100 mii lei - Legea Bugetului 
de Stat pe anul 2019 Anexa 10 
(MINISTERUL PENTRU 
ROMÂNII DE 
PRETUTINDENI - SINTEZA 



 

  

fondurilor alocate pe surse și pe 
titluri de cheltuieli pe anii 2017-
2022) se debitează Cap. 51.01 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE. 
 
2. 100 mii lei - Anexa - 
Ministerul Afacerilor Interne - 
Capitol bugetar 1 (51.01) 
Program 4 "Servicii pentru 
cetățeni" (1849) Credite de 
angajament 
100 mii lei - Anexa - Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale - 
“Finanțarea prestațiilor de 
asistență socială, a pensiilor 
pentru agricultori și a celorlalte 
indemnizații reparatorii, precum 
și a programelor de interes 
national” (Cod 802) 
3. 100 mii lei - Anexa - 
Administrația Prezidențială - 
“Capitol bugetar 1- Autoritati 
publice si actiuni externe” 
(51.01) sau “Capitol bugetar 2- 
Alte servicii publice generale” 
(54.01)  
 
4. 100 mii lei - Secretariatul 
General al Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni 
externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior 
Centenar 
 



 

  

466. Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni,  
 
Anexa 
3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 1 500 mii lei pentru 
finantarea unei campanii de 
informare a cetatenilor cu 
probabilitate de emigrare. 
 
Senator  Radu Mihail 
 Grupul parlamentar al Uniunii 
Salvați România  
 

Suma este necesară pentru 
finanțarea unei campanii de 
comunicare și informare, având 
grupul țintă populația din 
România cu un nivel crescut de 
interes pentru a emigra în 
perioada următoare în scop 
economic. Scopul este de a oferi 
o informare cât mai obiectivă, 
corectă și completă privind 
contextul socio-economic, 
drepturile și îndatoririle pe care 
le are. Campanie pe care 
MpRdP o poate face poate 
conține spre exemplu elemente 
cum ar fi: spoturi de informare, 
difuzate cu frecventa sustinuta 
(de exemplu de trei ori pe 
săptămână), la cel puțin două 
televiziuni naționale plus alte 
cinci - șase televiziuni de nișă; 
Mesaje de informare sub formă 
de reclamă în spațiul social-
media; broșuri informative 
printate și note inormative în 
principalele publicații online și 
tipărite; emisiuni săptămânale la 
posturile de radio si televiziune 
publice, care să abordeze 
situația românilor de afară și 
principalele situatii pe care le 
intalnesc aceștia in . 
 
Sursa de finantare: 
Fondurile se scad de la 

 



 

  

Ministerul dezvoltării regionale 
și administrației publice, Anexa 
3/15 capitolul 7001 Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică, 
din 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, articolul 02 Transferuri 
de capital, Alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 

467. Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni 

Alocarea 30 000 mii lei pentru 
înființarea a 10 centre 
comunitare în marile comunități 
de români din Italia, Spania, 
Marea Britanie, Franța și 
Germania. 
 
 
 
Grupul parlamentar al Uniunii 
Salvați România 

Centrele comunitare sunt 
extrem de importante pentru 
comunitățile de români din afara 
țării. Pe lângă desfășurarea 
diferitelor activități culturale și 
sociale, centrele comunitare ar 
avea un impact mult mai mare și 
pe termen lung. Acestea ar 
contribui la creșterea vizibilității 
comunităților românești și 
coeziunea acestora, creșterea 
profilului de țară, promovarea 
limbii române în comunitățile 
de români din afara granițelor 
țării, promovarea valorilor 
culturale ale comunităților 
românești, consolidarea 
mediului asociativ din afara 
țării, apărarea drepturilor, 
libertăților și demnității 
românilor, susținerea procesului 
de integrare a românilor în țările 
unde trăiesc, studiază sau 
muncesc, crearea de puncte de 
legătură între comunitățile de 

 



 

  

români și statele de 
reședință/domiciliu. 
 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa 3/48 
capitolul 5401Alte servicii 
publice generale, din 59 Titlul 
XI Alte cheltuieli, articolul 03 
Finanțarea partidelor politice. 

468. Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 1 500 mii lei pentru 
finanțarea unui studiu privind 
structura și nevoile 
comunităților românești din 
străinătate. 
Senator  Radu Mihail 
 
 Grupul parlamentar al Uniunii 
Salvați România 

Dat fiind faptul că informațiile 
existente despre comunitățile 
istorice și despre emigrația 
românească sunt destul vagi și 
dispersate, sumele sunt necesare 
pentru finanțarea unui studiu 
produs de către un organism 
specializat neutru, studiu în 
cadrul căruia se vor colecta 
informații și se va face o analiza 
socio-demografica în mod 
obiectiv privind structura, 
dinamica și nevoile 
comunităților românești din 
străinătate, urmate de 
prezentarea unor recomandări 
sintetice de intervenție a statului 
pentru a le susține. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa 3/48, 

 



 

  

capitolul 5401 Alte servicii 
publice generale, din 59 Titlul 
XI Alte cheltuieli, articolul 03 
Finanțarea partidelor politice. 

469. Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/10/01/30/Titlul II 

Alocarea a 200 mii lei pentru 
infiintarea unui secretariat 
permanent al Comitetului 
Interministerial pentru Romanii 
de Pretutindeni. 
 
Senator  Radu Mihail 
Grupul parlamentar al Uniunii 
Salvați România 

Comitetul are la ora actuala 
doar o activitate sporadică, 
functionând ca celulă de criză. 
Pentru a asigura continuitatea si 
posibilitatea construirii și 
urmaririi de strategii și planuri 
pe termen lung este nevoie de 
cel putin o resursă care sa aibă 
această responsabilitate 
explicită și să dea posibilitatea 
ministerului sa isi exercite rolul 
de coordonator al activitatii 
generale a administratiei in 
serviciul oamenilor din 
Diaspora. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile 
se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 
administrației publice, Anexa 
3/15 capitolul 7001 Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică, 
din 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, articolul 02 Transferuri 
de capital, Alineat 38 Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 

 

 
 


