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Comisia pentru buget, finance, activitate bancara piapa de capital

Nr. XXII/423/28.07.2020

RAPORT
asupra

proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenl;a a Guvernului 
nr.113/2020 pentru modiflcarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind 

sprijinul flnanciar acordat de statul roman Schitului romanesc „Prodromu",
de la Muntele Athos, Grecia

L445/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara 
§i piafa de capital, prin adresa L445/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra proiectului de lege 
privind aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.113/2020 pentru 
modiflcarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul flnanciar acordat de 
statul roman Schitului romanesc „Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia, ini^iat de 
Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanpei de 
urgenpd a Guvernului nr.113/2020 pentru modiflcarea art.2 din Legea nr.114/2007 
privind sprijinul fmanciar acordat de statul roman Schitului romanesc "Prodromu", de la 
Muntele Athos, Grecia, care cuprinde modiflcarea articolului 2 din Legea nr.114/2007 
privind sprijinul flnanciar acordat de statul roman Schitului romanesc „Prodromu'', de la 
Muntele Athos, Grecia, avand in vedere ca organul de specialitate al administrajiei 
publice centrale care elaboreaza §i asigura aplicarea strategiei si politicilor publice in 
domeniul vie^ii religioase este Secretariatul de Stat pentru Culte, care funcfioneaza in 
subordinea Guvernului 5i nu Ministerul Culturii, a§a cum este prevazut in Legea nr. 
41/2020.

Consiliul Legislativ a avizatfavorabil proiectul de ordonan^a de urgenta. 
Comisia pentru cultura $i media a avizat favorabil proiectul de lege.

In sedinta din data de 28.07.2020, desfa§urata prin mijloace electronice, in 
conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege, 
avizele primite ?i au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte un raport de 
admitere, ftra amendamente.



Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piafa de capital supune spre 
dezbatere adoptare, Plenului Senatului, raportui de admitere fara amendamente §i
proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare 51 urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) 
din Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[l] din Constitutia Romaniei 5! ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ?! completarile ulterioare, Senatul 
este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Viorel Senator Romulus Bulacu
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