
GUVERNULROMANIEI 

ORDONANJA DE URGENTA
pentru modificarea art.2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul finandar 

acordat de statul roman Schitului romanesc „Prodromu’’, de la Muntele
Athos, Greda

Avand in vedere faptul ca prevederile art. 2 §i 3 din Legea nr. 114/2007 

privind sprijinul finandar acordat de statul roman Schitului romanesc „Prodromu”, 

de la Muntele Athos, Grecia, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.41/2020, nu 

sunt corelate, intrucat, in timp ce art. 2 se refera la alocarea sumei de la bugetul de 

,stat „prin bugetul Ministerului Culturii”, potrivit art. 3 suma „se prevede distinct in 

bugetul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Secretariatului de Stat 

pentru Culte”;

Tinand cont de faptul ca organul de specialitate al administratiei publice 

centrale care elaboreaza §i asigura aplicarea strategiei ^i politicilor publice in 

domeniul vie^ii religioase este Secretariatul de Stat pentru Culte, care funclioneaza 

in subordinea Guvernului, §i nu in subordinea Ministerului Culturii;

Luand in considerare ca fara corelarea cele doua articole din Legea nr. 

114/2007, republicata, cu modificarile ulterioare, nu se mai poate acorda sprijin 

financiar pentru Schitul romanesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia;
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Avand in vedere necesitatea de a se asigura pastrarea conservarea tuturor 

vestigiilor de importanta culturala religioasa ale Schitului „Prodromu’\ unele 

aflate deja in stare avansata de degradare, dar amplitudinea valoarea lucr^ilor 

de restaurare care presupun un regim special de construire. conservare execul:ie, 

fiind necesar personal specializat §i atestat pentru astfel de lucrari, care au inceput 

in urma cu 30 de ani este necesar a fi continuate,

Tinand seama despre importanta prezenfei diplomatice a Romaniei in cadrul 

ecumenic ortodox, precum in general in rela^iile culturale din Balcani,

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public §i 

constituie o situa^ie de urgenja a carei reglementare nu poate fi amanata,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu^ia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanfa de urgen^a.

Articol unic. - Articolui 2 din Legea nr, 114/2007 privind sprijinul 
financiar acordat de statui roman Schitului romanesc „'Prodromu’\ de la 

Muntele Athos, Grecia, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 

nr. 279 din 29 aprilie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:

„Art,2. - Anual se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de 

Stat pentru Culte, o suma in lei, echivalenta cu 960.000 de euro, pentru Schitul
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romanesc „Prodroniu”, de la Muntele Athos, Grecia.”
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