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Vă înaintăm, alăturat, raportul  suplimentar asupra propunerii legislative 
privind înălţarea unor biserici ortodoxe şi greco-catolice pentru comunităţile 
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în vederea reexaminării, cu adresa Biroului Permanent nr. PL.x 415  din 10 octombrie 
2007. 
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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative privind înălţarea unor  
biserici ortodoxe şi greco-catolice pentru comunităţile  

româneşti aflate în jurul graniţelor României 
 
 
 

 
Cu adresa nr. PL.x 415 din 10 octombrie 2007, Biroul Permanent în temeiul 

art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea  la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a propunerii legislative privind înălţarea unor 
biserici ortodoxe şi greco-catolice pentru comunităţile româneşti aflate în jurul 
graniţelor României , în vederea reexaminării. 

 La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în forma 
prezentată. 

Această iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare acordarea 
fondurilor necesare pentru înălţarea de biserici ortodoxe şi greco-catolice pentru 
comunităţile româneşti din Republica Moldova, Ucraina ,Ungaria, Serbia şi Bulgaria. 

Fondurile se vor acorda prin bugetul de stat, de către Guvernul României, 
prin Ministerul Culturii şi Cultelor, cu acceptul guvernelor ţărilor menţionate 
anterior, iar proiectele pentru biserici vor fi asigurate şi finanţate de către Ministerul 
Culturii şi Cultelor în colaborare şi cu acordul Patriarhului Ortodoxe Române şi al 
Arhiepiscopului Bisericii Greco-Catolice. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat  28  deputaţi, din totalul de 29 membri ai 
comisiei. 
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Raportul suplimentar al comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 23 mai 

2007. 
La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Doică 
Cătălin – secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 
şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

In urma reexaminării propunerii legislative privind înălţarea unor biserici 
ortodoxe şi greco-catolice pentru comunităţile româneşti aflate în jurul graniţelor 
României, în şedinţa din data de 27.11.2007, comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor , respingerea propunerii legislative cu următoarea motivaţie: 

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Relaţiile cu 
Românii de Pretutindeni este instituţia, care, în temeiul legii, elaborează şi aplică 
politica în domeniul relaţiilor cu românii din afara frontierelor, în concordanţă cu 
obiectivele stabilite de programul de guvernare. 

Activitatea de sprijinire a românilor de pretutindeni este finanţată de la 
bugetul de stat, prin legea bugetară anuală. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007 a intrat în vigoare Legea nr. 321/2006  
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau 
acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei 
prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate. 
Această lege are menirea de a clarifica şi de a sistematiza activitatea în acest 
domeniu, creând condiţiile pentru o activitate de finanţare mai eficientă, bazată pe 
reguli stabilite. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
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