
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

       Nr. 30/ 275 /26.09.2012  

 
AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 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, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu Proiectul de Lege pentru modificarea 

Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului 

românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, transmis cu adresa PL. - x  nr. 

182 din 29 mai 2012. 

 Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 21 mai 2012, în calitate 

de primă Cameră sesizată, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

 Sub raport de conţinutul său proiectul de lege este de competenţa 

decizională a  Camerei Deputaţilor. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

a dezbătut proiectul de lege mai sus menţionat, în şedinţa din 25 septembrie 2012. 

Membrii Comisei au analizat iniţiativa legislativă, ţinând cont de avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1296/07.12.2011 precum şi de Punctul de 

vedere al Guvernului transmis cu nr. 43/13.01.2012 care nu susţine adoptarea 

iniţiativei legislative.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc 

„Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, în sensul în care şi schitul Lacu să 

beneficieze, alături de schitul Prodromu, de sprijin financiar de la statul român, cu 

încadrarea în acelaşi cuantum al sumei alocate anual, fiind în acest fel îndreptată 
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inechitatea existentă în prezent între cele două schituri româneşti de la Muntele 

Athos. 

În  urma  dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

celor prezenţi în sală în momentul votului, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege, cu amendamentele anexate. 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 

Raluca  TURCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amendamente admise 
  

Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 114/2007 Forma adoptată de Senat a 
Propunerii legislative 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1 Lege nr. 114/2007  privind 
sprijinul financiar acordat de 
statul român Schitului 
românesc "Prodromu", de la 
Muntele Athos, Grecia 
 

   

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: 

 

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 şi se 
completează după cum urmează: 

Amendament de tehnică 
legislativă 

3  1. Titlul legii se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Lege privind sprijinul financiar 
acordat de statul român  
Schiturilor româneşti „Prodromu” 
şi „Lacu” de la Muntele Athos, 
Grecia”  

Nemodificat  
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 Art. 1.-   Prin prezenta lege 
se instituie cadrul juridic 
pentru sprijinul financiar 

2. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. - Prin prezenta lege se 
instituie cadrul juridic pentru 
sprijinul financiar acordat de statul 

Nemodificat  



acordat de statul român 
Schitului românesc 
"Prodromu", de la Muntele 
Athos, Grecia. 

român Schiturilor româneşti 
"Prodromu" şi “Lacu”, de la 
Muntele Athos, Grecia 
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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 "Prodromu", de la 
Muntele Athos, Grecia. 

3. Articolul 2 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„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 cele două Schituri 
româneşti "Prodromu" şi “Lacu”, 
de la Muntele Athos, Grecia. 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„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 fiecare dintre 
cele două Schituri româneşti, 
"Prodromu" şi “Lacu”, de la Muntele 
Athos, Grecia. 
 
(Amendament propus de doamna 
deputat Raluca TURCAN) 

Suma alocată anual de la bugetul 
de stat pentru Schitul Prodromu 
nu trebuie împărţită între cele 
două schituri, fiecare dintre 
acestea urmând să beneficieze 
anual de echivalentul în lei a 
sumei de 250.000 euro.  
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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 

4.  Articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

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

Nemodificat  
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sprijinul financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase. 
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Art. 4. -  Sumele alocate de 
la bugetul de stat sunt 
destinate acoperirii 
cheltuielilor necesare: 
    a) restaurării, reparării, 
întreţinerii şi administrării 
clădirilor din incintă şi a 
celor 4 biserici; 
    b) achiziţiei de mijloace 
fixe pe baza listei de 
investiţii, avizată conform 
dispoziţiilor legale în 
vigoare; 
    c) activităţilor de 
întreţinere şi producţie în 
regie proprie; 
    d) plăţii unor activităţi de 
manoperă şi prestări de 
servicii; 
    e) susţinerii activităţilor 
existenţiale şi spirituale ale 
monahilor; 
    f) primirii şi cazării 
pelerinilor; 
    g) realizării unor materiale 

5. La articolul 4, literele a) şi g)  
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
 
„a) restaurării, reparării, 
întreţinerii şi administrării 
clădirilor din incintă şi a bisericilor 
celor două schituri; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  g) realizării unor materiale 

Nemodificat  

 5 



destinate promovării 
schitului. 

destinate promovării celor două 
schituri.” 
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Art. II. - 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, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

2. Articolul II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. II. - 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, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Amendament de tehnică 
legislativă 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca  TURCAN 
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