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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 
 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

Adresată: Domnului Victor OPASCHI, Secretar de stat, șef al Secretariatului de 

Stat pentru Culte 

De către: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 23/07/2020 
Obiectul întrebării: Sprijinul salarial primit de la bugetul de stat de către 
Corneliu Onilă, fost episcop de Huși, retras din funcție și cercetat penal pentru 
agresiune sexuală.  
 
Stimate domnule Secretar de stat,   
 
 
Vă rugăm respectuos să ne transmiteți care este situația canonică și de drept și 
raportul cu finanțele publice a fostului episcop de Huși Corneliu Onilă, retras din 
funcție și cercetat penal pentru agresiune sexuală (acum sub control judiciar, 
după recenta eliberare din închisoare).  
 
În acest sens, vă rugăm să specificați dacă fostul episcop de Huși Corneliu 
Onilă: 
 

1. Este în continuare sau nu ierarh (episcop canonic) ortodox recunoscut de 
către statul român și dacă face parte în continuare sau nu din personalul 
clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România; 
 

2. Este sau nu membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În 
cazul unui răspuns negativ, vă rugăm să precizați care sunt rangul 
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bisericesc actual și statutul canonic ale acestuia în cadrul cultului ortodox 
recunoscut de statul român; 
 

3. Dacă acesta, după retragerea din scaunul episcopiei de Huși, primește 
sau nu din partea statului român, de la bugetul de stat, prin Secretariatul 
de Stat pentru Culte, sprijin salarial, în ce calitate anume, în ce cuantum 
lunar și în ce temei legal. În cazul unui răspuns negativ, vă rugăm să 
precizați data de la care acesta nu mai beneficiază de sprijin salarial de la 
bugetul de stat. 

 
Orice informații suplimentare tangente cu aceste subiecte sunt binevenite. 
 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 

 




