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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 11 februarie 2020  
Nr. 4c-2/49 
 
PLx.493/2019 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul 
român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia, trimis cu adresa 
nr. PLx.493/2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

 



2 

 

Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 11 februarie 2020  
Nr. 4c-2/49 
 
PLx.493/2019 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 
privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc 

"Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român 
Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată, în şedinţa din 21 octombrie 2019. 
 Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ ș i 
Consiliul Economic și Social, precum și de Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 Prin inițiativa legislativă se propune creşterea alocării bugetare pentru Schitul 
românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, de la 250.000 de euro, la 
960.000 de euro anual, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii 
şi Identităţii Naţionale.  
 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 11 februarie 2020.  
 La lucrările Comisiei și -au înregistrat prezența u n număr de 26 deputați, din 
totalul de 27 de membri. 
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 La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea art.2 
din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului 
românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia, cu amendamentele admise de 
tehnică legislativă, prezentate în Anexă.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

  
Sorin LAZĂR Pirtea Marilen - Gabriel 

  
  
  
  
 Şef serviciu, 
 Giorgiana Ene 
  
  
 Consilier parlamentar,  

Iulia Cazan 
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Anexă  

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Legea Nr. 114/2007 privind sprijinul 
financiar acordat de statul român 

Schitului românesc „Prodromu”, de la 
Muntele Athos, Grecia 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 
propuse 

1.   L E G E A 

pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.114/2007 privind sprijinul financiar 

acordat de statul român Schitului 
românesc „Prodromu”, de la Muntele 

Athos, Grecia 

L E G E A 

pentru modificarea Legii nr.114/2007 
privind sprijinul financiar acordat de 

statul român Schitului românesc 
„Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia 

Tehnică 
legislativă 

2.   

 

 

--------------------------------------------------- 

Art.I.- Legea nr. 114/2007 privind 
sprijinul financiar acordat de statul român 
Schitului românesc „Prodromu”, de la 
Muntele Athos, Grecia, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.279 din 29 aprilie 2009, se modifică 
după cum urmează: 

Articol unic.- Nemodificat  

3.   
 
 
Art. 2.- Anual se alocă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional, o 
sumă în lei, echivalentă cu 250.000 de 
euro, pentru Schitul românesc 

1. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.2.- Anual se alocă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, o sumă în lei, 
echivalentă cu 960.000 de euro, pentru 
Schitul românesc „Prodromu”, de la 

1. Articolul 2 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 

Tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Legea Nr. 114/2007 privind sprijinul 
financiar acordat de statul român 

Schitului românesc „Prodromu”, de la 
Muntele Athos, Grecia 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 
propuse 

"Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia. Muntele Athos, Grecia.” 
4.  

 
 
Art. 3.- Suma alocată potrivit art. 2 se 
prevede distinct în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional şi se acordă ca sprijin financiar 
Schitului românesc "Prodromu", de la 
Muntele Athos, Grecia, cu respectarea 
dispoziţiilor corespunzătoare din legislaţia 
care reglementează sprijinul financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase. 

2. Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.3.- Suma alocată potrivit art.2 se 
prevede distinct în bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, 
respectiv Secretariatului de Stat pentru 
Culte, şi se acordă ca sprijin financiar 
Schitului românesc „Prodromu”, de la 
Muntele Athos, Grecia, cu respectarea 
dispoziţiilor corespunzătoare din legislaţia 
ce reglementează sprijinul financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase. 

2. Articolul 3 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 

Tehnică 
legislativă 

5.   Art.II.- Prevederile art.2 din Legea 
nr.114/2007 privind sprijinul financiar 
acordat de statul român Schitului 
românesc „Prodromu”, de la Muntele 
Athos, Grecia, republicată, astfel cum 
acesta a fost modificat prin prezenta 
lege, intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

Art.II.-  Se elimină Tehnică 
legislativă 
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