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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar 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, cu care comisia noastră a fost sesizată 
în fond cu adresa Biroului Permanent nr.  PLx.182 din 29 mai 2012. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Eugen NICOLĂESCU 
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,   
Nr.22/151/ 24.10.2012 

 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

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 
 
 
Cu adresa nr. PLx.182 din 29 mai 2012, Biroul Permanent conform art. 95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi avizare în 
fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 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. 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a analizat actul normativ în şedinţa din 
data de 01.08.2012 şi a transmis Plenului Camerei Deputaţilor raportul cu nr. 22/15 din 
12.09.2012. 

În şedinţa din ziua de marți, 18 septembrie 2012, în temeiul art.70 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a acestui act normativ în vederea 
depunerii unui nou raport. 

 Ulterior, Comisia a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr. PLx 182 din 18 septembrie 2012. 

 
În şedinţa din data de 24.10.2012, Comisia a reexaminat proiectul de Lege 

pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român 
Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia şi a propus menținerea 
punctului de vedere exprimat în raportul inițial, adică supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport suplimentar de respingere. 

 
La întocmirea raportului suplimentar s-au avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, avizul Comisei 
juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil cu amendamente a Comisiei 
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pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

 
Prezenta propunere 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 extinderii sprijinului financiar acordat 
de stat Schitului ”Prodromu” și pentru Schitul ”Lacul”, de la Muntele Athos, Grecia, cu o 
sumă în lei echivalentă cu 250.000 de euro. 

  Propunerea legislativă își propune să îndrepte inechitatea dintre cele două 
schituri românești de la Muntele Athos, prin acordarea de ajutoare financiare amândurora. 

 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 

Constituţia României, republicată. 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi din 

totalul de 32 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost votat cu majoritate de voturi  de către deputaţii prezenţi 

la dezbateri. 
Proiectul de Lege  a fost adoptat  de Senat în şedinţa din data de  21 mai         

2012, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

 
În urma dezbaterii  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 

privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la 
Muntele Athos, Grecia,  în şedinţa din data de 24 octombrie 2012, comisia propune 
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport 
suplimentar de respingere deoarece: 

 
- Menționăm că art.7 alin.(1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 

nr.69/2010, cu modificările ulterioare, prevede că: 
” (1) În cazul propunerilor de introducere a unor măsuri/politici/inițiative 
legislative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, 
inițiatorii au obligația să prezinte: 

a) Fișa financiară prevăzută la art.15din Legea nr.500/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și 
metodologia de calcul utilizată; 

- Declarația conform căreia majorarea de cheltuiala respectivă este 
compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia 
fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli 
prezentate în strategia fiscal-bugetară”; 

- La elaborarea actelor normative ce implică majorarea cheltuielilor bugetare 
trebuie să se țină cont de condițiile angajamentului asumat prin acordul de 
împrumut semnat cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, în 
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ceea ce privește procesul de consolidare a bazei veniturilor bugetare și 
evitarea riscului depășirii deficitului bugetar față de limitele stabilite.  
Se consideră că orice suplimentare de credite bugetare ar afecta, implicit, 
nivelul deficitului bugetar convenit. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLĂESCU 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Luminița Ghiorghiu 
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