
Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti 19.09.2001
Nr.XVIII/2/649

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru

unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu care comisia

noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.465 din 4 septembrie 2001.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu
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Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti  19.09.2001
Nr.649

RAPORT

In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult, aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, în şedinţa din 19 septembrie 2001, propunem ca
acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

1. Articol unic � Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.82 din
30 august 2001 privind stabilirea
unor forme de cult, aparţinând
cultelor religioase recunoscute din
România, adoptată în temeiul art.1
pct.IV poz.10 din Legea
nr.324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe
şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.543 din 1
septembrie 2001.

Articolul unic se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.I. - Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.82 din 30 august
2001 privind stabilirea unor forme
de cult, aparţinând cultelor
religioase recunoscute din
România, adoptată în temeiul art.1
pct.IV poz.10 din Legea
nr.324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe şi
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.543 din 1
septembrie 2001, cu următoarele
modificări şi completări:

Din motive de tehnică
legislativă.

asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult,
aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

2. Art.2
�(1) Sprijinul financiar pentru
personalul neclerical angajat în
unităţile ce aparţin cultelor
religioase din România se asigură,
în limita prevederilor bugetare
anuale, după cum urmează:�

Alineatul (1) al art.2 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
�Sprijinul financiar pentru
personalul neclerical angajat în
unităţile ce aparţin cultelor
religioase din România se asigură,
la cerere, în limita prevederilor
bugetare anuale, după cum
urmează:�

Pentru a asigura un
control riguros asupra
modului de cheltuire
a resurselor bugetare.

3. După alineatul (3) al art.2 se
introduc două nou alineate, care vor
avea următorul cuprins:
�4) Aprobarea suplimentării
numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat în
unităţile ce aparţin cultelor
religioase recunoscute din
România, al cărui sprijin se
asigură potrivit prevederilor
art.2 alin.(1) lit.a), se face de
către autorităţile administraţiei
publice locale, ţinându-se cont de
numărul de adepţi ai fiecărui cult
religios în parte, şi se comunică
Ministerului Culturii şi Cultelor.
 (5) Aprobarea suplimentării
numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat în
unităţile ce aparţin cultelor
religioase din România al cărui
sprijin se asigură potrivit
prevederilor art.2 alin.(1) lit.b) se
face de către Ministerul Culturii
şi Cultelor�.

Pentru a asigura
echilibrul firesc între
sumele alocate de la
buget şi dimensiunile
comunităţilor
religioase.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

4. Art.3
�(1) De la bugetul de stat se pot
aloca, prin bugetul Ministerului
Culturii şi Cultelor sau prin
bugetele judeţelor, fonduri
pentru restaurarea lăcaşurilor de
cult care sunt monumente istorice,
pentru construirea lăcaşurilor de
cult cu valoare deosebită, pentru
achiziţionarea de imobile necesare
în vederea desfăşurării activităţii
unităţilor de cult şi pentru
susţinerea unor acţiuni cu caracter
internaţional realizate de cultele
religioase din România.
 (2) De la bugetele locale se pot
aloca fonduri pentru completarea
fondurilor proprii, necesare pentru
întreţinerea şi funcţionarea
unităţilor de cult fără venituri sau
cu venituri reduse, pentru
construirea şi repararea lăcaşurilor
de cult şi pentru conservarea şi
întreţinerea bunurilor de
patrimoniu aparţinând cultelor,
precum şi pentru activităţile de
asistenţă socială susţinute de
acestea�.

Art.3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(1) De la bugetul de stat se alocă,
prin bugetul Ministerului Culturii şi
Cultelor, fonduri pentru restaurarea
şi conservarea lăcaşurilor de cult
care sunt monumente istorice şi a
bunurilor din patrimoniul
cultural naţional mobil
aparţinând cultelor religioase,
pentru completarea fondurilor
proprii necesare întreţinerii şi
funcţionării unităţilor de cult cu
venituri mici sau fără venituri,
pentru amenajarea şi întreţinerea
muzeelor cultural-religioase,
pentru construirea şi repararea
lăcaşurilor de cult cu valoare
deosebită, pentru achiziţionarea de
imobile necesare în vederea
desfăşurării activităţii unităţilor de
cult şi de asistenţă socială
susţinute de acestea, pentru
sprijinirea activităţilor de
asistenţă socială organizate de
cultele religioase în spitale, centre
de plasament, cămine pentru
bătrâni şi alte instituţii, pentru
susţinerea activităţilor privind
reinserţia socială şi pentru
susţinerea unor acţiuni cu caracter
intern şi internaţional realizate de
cultele religioase din România.
 (2) De la bugetele locale se pot
aloca fonduri pentru completarea
fondurilor proprii, necesare pentru
întreţinerea şi funcţionarea
unităţilor de cult fără venituri sau
cu venituri reduse, pentru
construirea şi repararea lăcaşurilor
de cult şi pentru conservarea şi
întreţinerea bunurilor aparţinând
cultelor şi care fac parte din
patrimoniul cultural naţional
mobil, precum şi pentru activităţile
de asistenţă socială susţinute de
acestea�.

Pentru asigurarea
unei mai bune
aplicări a prevederilor
Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.176/2000 pentru
modificarea art.4 din
Ordonanţa
Guvernului
nr.72/2000, aprobată
prin Legea
nr.242/2001.
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Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

5. După Art.I. se introduce Art.II, care
va avea următorul cuprins:
�Art.II � Ordonanţa Guvernului
nr.82 din 30 august 2001 privind
stabilirea unor forme de cult,
aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, cu
modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare�.

Din motive de tehnică
legislativă.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr.ec. Daniel Ionescu

Experţi parlamentari:
Bărdiţă Mariana
Onete Alexandru
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