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Ieri, 7 decembrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, ce s-a desfăşurat în comun cu Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi şi a avut pe ordinea de zi dezbaterea Proiectului de Lege privind libertatea 

religioasă şi regimul general al cultelor. La lucrări a participat - din partea Guvernului - dl 

Adrian Lemeni - Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.  

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi din numărul 

total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, 

Vasile Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, Monica-Mihaela Ştirbu, 

Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, Longher Ghervazen şi Attila Varga. Au fost absenţi: 

dl deputat Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, din Grupul parlamentar al PNL şi dl 

deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD.  

Dezbaterile pe articole au fost reluate de la articolul 23 din textul proiectului de lege, cu 

votarea - în unanimitate - a alineatelor (2) şi (3) ale acestuia, în forma adoptată de Senat. 

 În continuare, deputat Máté András Levente a propus introducerea unui nou alineat (4), 

cu următoarea formulare: “Art.23. (4) - Exercitarea funcţiei de preot sau orice altă funcţie 

care presupune exercitarea atribuţiilor de preot fără autorizaţia sau acordul expres dat de 
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structurile religioase, cu sau fără personalitate juridică, se sancţionează potrivit legii 

penale.” Domnia sa a motivat amendamentul prin aceea că fiecare dintre structurile religioase 

doreşte promovarea convingerilor sale prin intermediul persoanelor care sunt purtătoare de 

cuvânt ale structurii religioase respective. O asemenea structură nu poate fi lăsată fără protecţie 

legislativă faţă de ingerinţele unor persoane care nu răspund cerinţelor ideologice şi morale 

impuse de religia respectivă. O asemenea ingerinţă, prezentând o gravitate deosebită, 

contravenind libertăţii religioase, trebuie sancţionată penal. Amendamentul a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

 Apoi deputaţii  prezenţi au adoptat cu majoritate de voturi şi 1 vot contra articolele 24 şi 

25, în forma adoptată de Senat, ca şi alineatele (1) şi (2) ale art.26. Dl deputat Gheorghe Chiper a 

propus adăugarea unui nou alineat (3) la art.26, cu următoarea formulare: “Art.26. - (3) 

Existenţa organelor proprii de judecată nu înlătură aplicarea legislaţiei cu privire la 

contravenţii şi infracţiuni în sistemul jurisdicţional.” Domnia sa a considerat că textul este 

necesar pentru a se evita consecinţele  pe care le-ar putea  genera existenţa  unor  forme  

jurisdicţionale (inclusiv de  disciplină  în  afara  sistemului  judiciar  al  statului). 

 Deputaţii au adoptat apoi, cu majoritate de voturi şi 1 vot contra, art.27 în forma adoptată 

de Senat, ca şi alineatul (1) al art.28. În continuare, dl dep. Augustin Zegrean şi deputaţii din 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au propus amendarea alin.(2) al articol 28, 

prin suprimarea sintagmei finale a acestuia “cu acordul cultului deţinător al cimitirului”, 

alineatul respectiv devenind: “Art.28. - (2) În localităţile în care nu există cimitire comunale şi 

unele culte nu au cimitire proprii, persoanele decedate care aparţineau cultelor respective pot fi 

înhumate potrivit ritului propriu, în cimitirele existente în funcţiune.” Autorii amendamentului au 

motivat că este necesar să se evite interpretarea abuzivă a legii de către reprezentanţii cultului 

deţinător al cimitirului. Apoi alineatele (3) şi (4) ale aceluiaşi articol au fost adoptate în forma 

Senatului. 

 La alin. (1) art.29, dl deputat George Băeşu a propus - pentru acurateţea textului - 

amendarea textului Senatului, înlocuind sintagma “dreptul exclusiv pentru producerea şi 

valorificarea obiectelor şi bunurilor necesare”, după cum urmează : “Art.29.- (1) Cultele au 

dreptul exclusiv de a produce şi valorifica obiectele şi bunurile necesare activităţii de cult, în 

condiţiile legii.”  Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Apoi deputaţii prezenţi au adoptat cu majoritate de voturi şi 1 vot contra alineatul (1) al 
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art.29 şi articolele 30 şi 31, în forma adoptată de Senat. 

 În continuare, dl deputat Petru Andea împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport a amendat alin.(1) al art.32, prin introducerea termenului “particular”, alineatul 

căpătând următoarea formulare: “Art.32 - (1) În învăţământul de stat şi particular, predarea 

religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute. Motivaţia amendamentului a fost că 

“predarea religiei are acelaşi statut şi în învăţământul de stat şi în cel particular”, iar 

amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Apoi deputaţii prezenţi au adoptat cu majoritate de voturi şi 1 vot contra alineatele (2) şi 

(3) ale art.32, în forma adoptată de Senat. La alin.(4) al aceluiaşi articol, Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Grupul parlamentar al PRM au introdus un nou alineat (4), 

cu următoarea formulare: “Art.32. - (4) La cerere, în situaţia în care conducerea şcolii nu 

poate asigura profesori de religie aparţinând cultului din care fac parte elevii, aceştia pot 

face dovada studierii religiei proprii cu atestat din partea cultului căruia îi aparţin.” Şi 

acest amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi, considerându-se că textul este necesar 

pentru evitarea unor situaţii confuze la aplicarea legii. 

 În continuare, alin.(1) al art.33 a fost adoptat în forma Senatului, iar la alin.(2), Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi deputaţii Máté András Levente şi Florin Iordache au 

amendat textul adoptat de Senat, înlocuind termenul “gradul” cu termenul “nivelul”.  Astfel, 

textul alineatului (2) al art.33 - adoptat cu majoritate de voturi şi 1 vot contra  - a devenit: 

“Art.33.- (2) Fiecare cult este liber să îşi stabilească forma, nivelul, numărul şi planul de 

şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ proprii, în condiţiile prevăzute de lege.” 

 Deputaţii din cele două Comisii au adoptat apoi - cu unanimitate de voturi - art.34 şi 

alin.(1) al art.35 în forma Senatului. Alineatul (2) al aceluiaşi articol a fost amendat - cu 

unanimitate de voturi - la propunerea deputaţilor din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, pentru a se asigura rigoarea textului, făcându-se trimitere la statutul  personalului didactic, 

în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor pentru ocuparea acestor posturi. Astfel, alin(2) al 

art.35 a devenit: Art.35. - (2) Personalul didactic din unităţile de învăţământ teologic neintegrate 

în învăţământul de stat se numeşte de către organele statutare ale cultelor, în conformitate cu 

statutele acestora. Personalul didactic care predă religia în şcoli, trebuie să îndeplinească 

prevederile Legii privind Statutul personalului didactic nr.128/1997 cu modificările şi 

completările ulterioare.” 
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 În continuare, alin.(1) al art.36 a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma 

Senatului, iar alin. (2) - care avea forma “(2) În centrele de plasament organizate de culte, 

copiii minori cărora nu li se cunoaşte religia vor fi educaţi potrivit doctrinei cultului 

organizator” - a fost eliminat la propunerea deputaţilor din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. S-a considerat că textul nu este necesar, deoarece opţiunea privind educaţia 

religioasă a copiilor minori este reglementată la alin.(3) din acelaşi articol, care - prin 

renumerotare - a devenit alin.(2). A fost introdus şi adoptat - cu unanimitate de voturi - alin.(3), 

ce a devenit alin.(2), tot la propunerea deputaţilor din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport, având următoarea formă: “Art.36.- (2) În centrele de plasament, indiferent de 

finanţator, educaţia religioasă a copiilor cărora nu li se cunoaşte religia se face doar cu 

acordul persoanelor stabilite prin actele normative incidente în acest domeniu.” Membrii 

Comisiilor au considerat că precizarea este necesară pentru asigurarea educaţiei religioase a 

copiilor cărora nu li se cunoaşte religia. 

        Pentru acurateţea textului, deputaţii din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

împreună cu dl deputat Dragoş Ujeniuc au propus modificarea sintagmei din finalul art.37 - “cu 

respectarea principiului proporţionalităţii, în condiţiile prevăzute de lege”, art.37 căpătând 

următoarea formă : “Art. 37. – Salarizarea personalului didactic şi administrativ din unităţile de 

învăţământ teologic neintegrate în învăţământul de stat se asigură de către culte. La cererea 

cultelor, statul, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, poate asigura o contribuţie la salariu, 

proporţional, în raport de numărul membrilor acestora.” 

        În continuare, art.38 a fost adoptat - cu unanimitate de voturi - în forma Senatului. Pentru 

mai multă rigoare juridică, deputaţii Máté András Levente şi Florin Iordache au propus 

amendarea alin.(1) al art.39, prin înlocuirea termenului “gradele” cu “nivelurile” şi adăugarea, 

în finalul textului Senatului, a sintagmei “în condiţiile legii”, alineatul respectiv devenind : 

“Art.39. - (1) Cultele recunoscute au dreptul de a înfiinţa şi administra forme de învăţământ 

confesional de toate nivelurile, profilurile şi specializările, în condiţiile legii.” Amendamentul a 

fost acceptat cu unanimitate de voturi. 

 De asemenea, deputaţii din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au introdus 

un alineat nou, notat cu (2), cu următoarea formă: “Art.39. - (2) Diplomele pentru absolvenţii 

unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular, confesional, organizate de către cultele 

religioase se eliberează potrivit legislaţiei în vigoare.” Membrii Comisiei respective au 
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considerat că precizarea  este necesară  pentru indicarea reglementării privind eliberarea actelor 

de studii”. Şi acest amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 La alin.(3) al aceluiaşi articol 39, dl deputat Varga Attila a propus înlocuirea cuvântului 

“poate” din forma textului adoptat de Senat cu cuvântul “va”, alineatul respectiv devenind alin. 

(4), după cum urmează : “Art.39.- (4) Statul va susţine financiar învăţământul confesional, în 

condiţiile legii.”. Textul alineatului (4) al art.39 a fost adoptat cu majoritate de voturi şi 1 vot 

contra.  

 La propunerea deputaţilor din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a fost 

amendat, pentru o mai mare claritate a textului, alin.(4) al art.39, ce a devenit alin.(5) - în 

următoarea formă, adoptată cu unanimitate de voturi: “Art.39.- (5) În învăţământul confesional 

se pot înscrie elevi sau studenţi, indiferent de religie sau confesiune, garantându-se libertatea 

educaţiei religioase a acestora, corespunzătoare propriei religii sau confesiuni.”. 

 Pentru  a permite  şi  altor persoane  să-şi  exercite dreptul la  libertatea religioasă,  

potrivit legislaţiei  române,  pe  perioada  în care  sunt  rezidenţi în România, dl deputat Sergiu 

Andon a propus modificarea textului Senatului de la alin.(1) al art.40, prin eliminarea sintagmei 

“cu domiciliul”, textul - adoptat cu unanimitate de voturi - căpătând următoarea redactare: 

“Art.40.- (1) Libertatea religioasă se poate exercita şi în cadrul asociaţiilor religioase, care sunt 

persoane juridice alcătuite din cel puţin 300 de persoane, cetăţeni români sau rezidenţi în 

România, care se asociază în vederea manifestării unei credinţe religioase.” 

 În continuare, deputaţii din Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au propus amendarea formei 

Senatului de la alin.(2) al art.40, prin înlocuirea termenului “aflat” cu sintagma “care se 

instituie”, considerând că această completare este necesară pentru a se evidenţia înfiinţarea 

acestui nou registru la instanţe. În acest fel, textul Senatului a fost modificat cu unanimitate de 

voturi, căpătând următoarea formulare: “Art.40. - (2) Asociaţia religioasă dobândeşte 

personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor religioase, care se instituie la grefa 

judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.” 

 La alin.(1) al art.41, deputaţii din cele două Comisii au eliminat sintagma finală a 

alineatului - “aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul” - 

acesta devenind: “Art.41.- (1) Oricare dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date de ceilalţi, 

poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor religioase.”  
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 Pentru  acurateţea textului şi pentru concordanţă cu regimul legal al domeniului asociativ, 

dl deputat Sergiu Andon a propus amendarea literei a) de la alin.(1) al art.41, după cum urmează: 

Art.41. - (1)… 

       a) actul constitutiv, în formă autentică, în care se vor arăta obligatoriu denumirea asociaţiei 

religioase, care nu poate fi identică sau asemănătoare cu cea a unui cult sau a altei asociaţii 

religioase recunoscute, datele de identificare şi semnăturile asociaţilor, sediul, patrimoniul 

iniţial de cel puţin două salarii brute pe economie alcătuit din aportul în natură sau în bani al 

asociaţilor, precum şi primele organe de conducere.” Şi acest amendament a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi.” 

 Au fost, de asemenea, modificate prin amendamente de redactare textele din forma 

Senatului de la literele b) şi c) ale alin.(2) din art.41, literele d) şi e) fiind adoptate în forma 

Senatului. Astfel, textele de la literele b) şi c) au devenit: “Art.41. - (2)… 

b) mărturisirea de credinţă proprie şi statutul asociaţiei religioase, care trebuie să cuprindă: 

structura sa de organizare centrală şi locală, modul de conducere, administrare şi control, modul 

de înfiinţare şi desfiinţare a unităţilor locale, drepturile şi obligaţiile membrilor, principalele 

activităţi pe care asociaţia religioasă înţelege să le desfăşoare, în vederea atingerii scopurilor sale 

spirituale; alte prevederi specifice asociaţiei religioase respective; 

c) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;” 

 În continuare, art.42, 43 şi 44 au fost adoptate - cu unanimitate de voturi - în forma 

Senatului. La art.45, dl deputat  Sergiu Andon a propus - pentru concordanţă  cu  noţiunile  şi 

termenii utilizaţi în legislaţia  internaţională actuală, înlocuirea termenului “siguranţei” din textul 

adoptat de Senat cu sintagma “securităţii publice”, articolul respectiv devenind : “Art.45. - 

Dizolvarea asociaţiei religioase se pronunţă de instanţa competentă atunci când, prin activitatea sa, 

asociaţia religioasă aduce atingeri grave securităţii publice, ordinii, sănătăţii sau moralei publice, 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sau când asociaţia religioasă urmăreşte alt scop 

decât cel pentru care s-a constituit.” 

 Deputaţii din cele două Comisii au adoptat apoi - cu unanimitate de voturi - art.46 şi 47 în 

forma Senatului. Dl deputat  Sergiu Andon a propus amendarea formei Senatului alineatului (1) al 

art.48, prin înlocuirea sintagmei “este obligatorie”; astfel, art.48 a fost adoptat - cu unanimitate 

de voturi - în următoarea redactare :”Art.48.- (1) În toate cererile şi acţiunile în justiţie privitoare 

la dobândirea sau pierderea calităţii de asociaţie religioasă, judecata se face cu prezenţa 
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procurorului şi  cu  citarea reprezentantului Ministerului Culturii şi Cultelor. Deputaţii au fopst de 

acord că este necesar să se evidenţieze rolul procurorului în procesul civil şi pentru a se asigura, 

totodată, concordanţa cu procedura  civilă. 

 În continuare, alin. (2) al art.48 şi alin.(1) al 49 au fost adoptate - cu unanimitate de voturi 

- în forma Senatului. Dl deputat Sergiu Andon a propus apoi amendarea alin.(2) al art.49, în sensul 

înlocuirii termenului “anexă” din forma Senatului, pentru a se asigura concordanţa cu normele de 

tehnică legislativă, textul devenind : “Art.49. - (2) În termen de 12 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, cultele din România prevăzute în anexa la prezenta lege vor  prezenta 

statutele şi codurile canonice Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru recunoaşterea lor.” 

 Dl deputat Sergiu Andon a propus - la art.50 - amendarea textului adoptat de Senat, pentru 

concordanţă cu legislaţia în vigoare, în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei în luarea  

deciziilor, forma adoptată cu unanimitate de voturi căpătând următoarea formulare: “Art.50.- (1) 

Orice modificare sau completare a prezentei legi se realizează cu consultarea prealabilă a cultelor 

recunoscute şi cu respectarea  normelor  legale privind  transparenţa  decizională.” 

 La art.51, deputaţii din cele două Comisii au inserat - pentru conformitate cu normele de 

tehnică legislativă - termenul “completările” în textul adoptat de Senat: “Art.51.- La data intrării 

în vigoare a prezentei legi, Decretul nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.178 din 4 august 1948, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.” 

 În finalul dezbaterii, deputaţii din cele două Comisii reunite au adoptat cu majoritate de 

voturi şi un vot împotrivă proiectul de lege în forma amendată, considerându-l binevenit pentru 

umplerea vidului legislativ existent în acest domeniu sensibil al vieţii sociale. 

 

PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 
 

Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
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