
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

Către
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, trimis
Comisiei noastre, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. 341 din 5 septembrie 2000.

La întocmirea raportului s-a ţinut seama de Nota de fundamentare a
iniţiatorului şi de conţinutul Ordonanţei de urgenţă nr. 94/2000, de Avizul
Consiliului Legislativ nr. 656/21.06.2000, de avizele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi de punctul de vedere actualizat al
Guvernului, trimis cu adresa nr. 243/MRP/29.01.2001.

În raport de obiectul şi conţinutul juridic al proiectului de lege, acesta
are caracter de lege organică.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Nicolae Păun Florea Buga
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare
stabilirea condiţiilor şi a procedurilor privitoare la retrocedarea imobilelor care au
aparţinut cultelor religioase din România, existente în natură şi preluate în mod
abuziv de statul român.

În punctul de vedere al Guvernului cu privire la unele proiecte de lege
iniţiate în legislatura trecută şi care se află în procedură de legiferare la Camera
Deputaţilor, comunicat cu adresa nr. 243/MRP/21.01.2001, se recomandă
�continuarea procedurii de legiferare cu amendamente�.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a
examinat proiectul de lege în şedinţele sale din 9 ianuarie 2001 şi 14 martie 2001.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii Comisiei
şi de reprezentantul Guvernului, domnul Laurenţiu D. Tănase, secretar de stat culte,
s-a apreciat că reglementările din ordonanţa supusă examinării sunt oportune şi în
concordanţă cu angajamentele asumate de România pe plan internaţional.

Având în vedere obiectul şi conţinutul juridic al proiectului de lege,
acesta face parte din categoria legilor cu caracter organic.

Faţă de cele expuse mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
aprobare proiectul de lege în forma prezentată de iniţiator cu următoarele
amendamente:
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Amendamente admise:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.     �Art. 1(4) � Numărul

maxim de imobile ce vor fi
retrocedate fiecărui centru
eparhial sau centru de cult,
în baza prezentei ordonanţe
de urgenţă, nu poate depăşi
10�.

    Domnul deputat
Liviu-Alexandru Mera a
propus eliminarea textului
alin. (4) al art. 1.
    Amendamentul a fost
aprobat de membrii comisiei
cu majoritate de voturi.

    Autorul
amendamentului a apreciat
că în reconsiderarea
dreptului de proprietate,
care constituie temelia
unei societăţi prospere, nu
se poate proceda la
retrocedarea parţială a
unor bunuri.

2.     Reprezentantul
Guvernului, domnul
Laurenţiu D. Tănase, secretar
de stat culte, a propus
introducerea unui nou alineat,
(5),  la art. 1, la care domnul
deputat Tokay György a avut
o modificare. Luându-se în
considerare, atât propunerea
reprezentantului Guvernului,
cât şi modificarea domnului
deputat, textul noului alineat
(5) al art. 1 va avea
următoarea redactare:
    �Art. 1(5) � Pentru imobilele
ocupate de unităţi din învăţământ, din
sănătate, aşezăminte social-culturale
sau de instituţii publice, sedii ale
partidelor politice legal înregistrate, de
misiuni diplomatice, oficii consulare,
reprezentanţele organizaţiilor
internaţionale interguvernamentale
acreditate în România, li se acordă
foştilor proprietari măsuri reparatorii
prin echivalent, în condiţiile Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989�.
    Noul alineat a fost aprobat
de membrii comisiei cu
majoritate de voturi.

    Autorul propunerii a
apreciat că este necesară
introducerea acestui nou
alineat (5) în vederea
unificării prevederilor
legale în materie de
restituire a imobilelor, de
stabilire a unei proceduri
comune de restituire.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
3.     Reprezentantul Guvernului

a propus, de asemenea,
introducerea unui alineat nou,
(6), în următoarea redactare:
    �Art. 1(6) � Dispoziţiile
alin. (5) nu se aplică
imobilelor preluate fără titlu
valabil�.
    Amendamentul a fost
aprobat de membrii comisiei
cu majoritate de voturi.

    Introducerea noului
alin. (6) este necesară
pentru unificarea
prevederilor legale în
materie de restituire a
imobilelor preluate abuziv.

4.     �Art. 2 (1) � În scopul
verificării îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art.
1 se va constitui, prin
Hotărâre a Guvernului, în
termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de
urgenţă, o Comisie specială
de retrocedare, care va fi
formată din:
a) un reprezentant din

partea Secretariatului de
Stat pentru Culte;

b) un reprezentant din
partea Ministerului
Justiţiei;

c) un reprezentant din
partea Ministerului
Funcţiei Publice;

d) un reprezentant din
partea Ministerului
Finanţelor;

e) un reprezentant din
partea Ministerului
Culturii;

f) un reprezentant din
partea Ministerului
Educaţiei Naţionale;

g) un reprezentant din
partea Ministerului
Lucrărilor Publice şi

    Reprezentantul Guvernului
a propus reformularea şi
completarea acestui articol,
astfel ca el să aibă următoarea
redactare:
    �Art. 2 (1) � În scopul
verificării îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art. 1
se va constitui, prin Hotărâre
a Guvernului, în termen de
30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, o Comisie
specială de retrocedare, care
va fi formată din:
a) doi reprezentanţi din

partea Ministerului
Culturii şi Cultelor;

b) un reprezentant din partea
Ministerului Justiţiei;

c) un reprezentant din partea
Ministerului
Administraţiei Publice;

d) un reprezentant din partea
Ministerului Finanţelor
Publice;

e) un reprezentant din partea
Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale;

f) un reprezentant din partea
Ministerului Educaţiei şi
Cercetării;

    1. Ţinând cont că o
parte din instituţiile
administraţiei publice
centrale, care aveau
reprezentanţi în cadrul
Comisiei speciale de
retrocedare, s-au
reorganizat, dând naştere
unor noi autorităţi, se
impune nominalizarea
acestora în forma pe care o
au în prezent.
    2. Pentru că o mare
parte din imobilele
solicitate se află în
administrarea Ministerului
Muncii şi Solidarităţii
Sociale, precum şi a
Ministerului Sănătăţii şi
Familiei, autorul
amendamentului apreciază
că se impune ca din
Comisia specială de
retrocedare să facă parte şi
câte un reprezentant din
cadrul acestor ministere.
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Amenajării Teritoriului�.
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
g) un reprezentant din partea

Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi
Locuinţei;

h) un reprezentant din partea
Ministerului Sănătăţii şi
Familiei�.

    Amendamentul a fost
aprobat de membrii comisiei
cu majoritate de voturi.

5.     �Art. 2 (4) � Secretariatul
Comisiei speciale de
retrocedare va fi asigurat de
Secretariatul de Stat pentru
Culte�.

    Având în vedere
reorganizarea structurii
Guvernului, reprezentantul
său a propus ca alin. (4) al
art. 2 să aibă următoarea
redactare:
    �Art. 2 (4) - Secretariatul
Comisiei speciale de
retrocedare va fi asigurat de
Ministerul Culturii şi
Cultelor�.
    Amendamentul a fost
aprobat de membrii comisiei
cu majoritate de voturi.

    Secretariatul de Stat
pentru Culte s-a desfiinţat,
iar Ministerul Culturii s-a
reorganizat în Ministerul
Culturii şi Cultelor.
Conform prevederilor
Hotărârii Guvernului
nr. 28/2001, Ministerul
Culturii şi Cultelor este
instituţia care a preluat
atribuţiile Secretariatului
de Stat pentru Culte.

6.     �Art. 2 (6) � Deciziile
Comisiei speciale de
retrocedare vor putea fi
atacate cu contestaţie la
instanţa de contencios
administrativ în a cărei rază
teritorială este situat
imobilul solicitat, în termen
de 30 de zile de la
comunicarea acestora.
Hotărârea pronunţată de
instanţa de contencios
administrativ este supusă
căilor de atac potrivit
dreptului comun�.

    Reprezentantul Guvernului
a propus ca hotărârea
pronunţată să fie supusă
căilor de atac potrivit Legii
contenciosului administrativ,
urmând ca alin. (6) al art. 2 să
aibă următoarea redactare:
    �Art. 2 (6) � Deciziile Comisiei
speciale de retrocedare vor putea fi
atacate cu contestaţie la instanţa de
contencios administrativ în a cărei
rază teritorială este situat imobilul
solicitat, în termen de 30 de zile de la
comunicarea acestora. Hotărârea
pronunţată de instanţa de contencios
administrativ este supusă căilor de
atac potrivit Legii nr. 29/1990 a
contenciosului administrativ�.
    Amendamentul a fost
aprobat de membrii comisiei

    Având în vedere că
instanţa de contencios
administrativ este
competentă a soluţiona
contestaţiile împotriva
deciziilor Comisiei
speciale de retrocedare,
hotărârea pronunţată de
această instanţă trebuie
supusă căilor de atac
potrivit Legii nr. 29/1990 a
contenciosului
administrativ.
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cu majoritate de voturi�.
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
7.     �Art. 3 (1) � Fiecare

centru eparhial sau, după
caz, centru de cult, va putea
înainta o singură cerere de
retrocedare a celor zece
imobile Comisiei Speciale
de Retrocedare�.

    Domnul deputat
Liviu-Alexandru Mera a
propus eliminarea din textul
art. 3 (1) a sintagmei a celor
zece imobile. În consecinţă,
textul art. 3 alin. (1) va avea
următoarea redactare:
    �Art. 3 (1) � Fiecare centru
eparhial sau, după caz, centru
de cult, va înainta o singură
cerere de retrocedare a
imobilelor Comisiei Speciale
de Retrocedare�.
    Amendamentul a fost
admis de membrii comisiei cu
majoritate de voturi.

    Pentru a fi în
concordanţă cu propunerea
de eliminare a alin. (4) al
art. 1, argumentul fiind
acelaşi.

8.     �Art. 4 (3) � Pentru
imobilele ce au destinaţie de
şcoli, spitale, grădiniţe,
centre de plasament, aziluri
de bătrâni se vor încheia
contracte de închiriere pe
termen de 3 ani între noii
proprietari şi deţinătorii
acestora în momentul
intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de
urgenţă�.

    Reprezentantul Guvernului
a propus introducerea în acest
alineat a sintagmei �preluate
fără titlu�, iar domnul
deputat Nicu Cojocaru a
propus prelungirea
termenului de închiriere de la
3 la 5 ani.
     Ca atare, alin. (3) al art. 4
va avea următoarea redactare:
    �Art. 4 (3) � Pentru
imobilele preluate fără titlu
care au destinaţie de şcoli,
spitale, grădiniţe, centre de
plasament, aziluri  de bătrâni
se vor încheia contracte de
închiriere pe termen de 5 ani
între noii proprietari şi
deţinătorii acestora în
momentul intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de
urgenţă�.
    Amendamentele au fost
adoptate de membrii comisiei
cu majoritate de voturi.

    S-a apreciat că
introducerea acestor
amendamente este
necesară pentru unificarea
prevederilor legale în
materie de restituire a
imobilelor.
    Imobilele preluate cu
titlu valabil vor fi supuse
reglementării prevederilor
art. 1 alin. (5).
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
9.     Reprezentantul Guvernului

a propus introducerea unui
nou alineat, (6), al art. 4, în
următoarea redactare:
    �Art. 4 (6) � Despăgubirile
băneşti se vor acorda în
condiţiile stabilite de
art. 38-40 din Legea
nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989�.
    Amendamentul a fost
aprobat de membrii comisiei
cu majoritate de voturi.

    Autorul propunerii a
apreciat că introducerea
acestui nou alineat este
necesară pentru
armonizarea dispoziţiilor
legale în materie.

Amendamente respinse:
Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.     �Art. 4 (1) � Dreptul de

proprietate asupra
imobilului solicitat se
redobândeşte pe baza
deciziei Comisiei Speciale
de Retrocedare sau a
hotărârii judecătoreşti
rămase definitive, după
caz�.

    Domnul deputat Florea
Buga a propus eliminarea din
cuprinsul alin. (1) al art. 4 a
sintagmei �deciziei Comisiei
Speciale de Retrocedare�.
    Amendamentul a fost
respins de membrii comisiei
cu 4 voturi pentru şi 7 voturi
împotrivă.

    Autorul a considerat că
retrocedarea imobilelor
care fac obiectul
ordonanţei de urgenţă nu
ar trebui să se facă prin
decizia unei Comisii,
indiferent din cine este
constituită, ci ar trebui
făcută numai pe baza unei
hotărâri judecătoreşti.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Nicolae Păun Florea Buga
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Întocmit: Expert Aurel Zamfirescu
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