
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 13 iunie 2007 

 

 

Miercuri, 13 iunie 2007, avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care a avut  

următoarea ordine de zi :  

1. Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor 

imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din 

România (Pl -x 368/2007); 

2. Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului comun 

al cultelor ortodox şi greco-catolic (Pl -x 369/2007); 

3. Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic 

al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult (Pl -x 

370/2007); 
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4. Propunere legislativă - Legea decomunizării, privind 

limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice 

pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acţionat pentru 

separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism territorial (Pl-

x 285/2007); 

5. Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a 

accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care 

au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al 

regimului comunist (PL -x 282/2006); 

6. Propunere legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor 

de naţionalitate română (Pl-x 51/2007). 

Cele două comisii au fost sesizate în fond pentru a redacta un 
raport comun. 

La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei,  un număr de 9 

deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 

Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, 

Ghervazen Longher, Mircea Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, şi 

Ioan Aurel Rus.  

Au fost absenţi: domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat, domnul deputat Anton Călin 

Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal, domnii Dumitru Becşenescu şi   Nati Meir,  deputaţi 

independenţi, domnul deputat Vasile Emilian Cutean şi domnul 

deputat Petru Tărniceru din partea Grupului parlamentar al Partidului 
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Social Democrat şi domnul deputat Kovacs Attila, din partea  

Grupului parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din 

România.    

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

La lucrări au participat, din partea iniţiatorilor domnii deputaţi 

Ioan Ghişe, Timiş Ioan, Gheorghe Gabor, Dobre Traian, iar din partea 

Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul Ionuţ Corduneanu, consilier 

la Secretariatul de Stat pentru Culte. 

În cazul iniţiativelor legislative de la punctele 1 şi 2, membrii 

celor două comisii reunite, au hotărât, cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se două abţineri, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 

ulterioară. 

În urma examinării  propunerii legislative de la punctul al 

treilea, a amendamentelor formulate  în timpul dezbaterilor şi a 

punctelor de vedere exprimate de către membri comisiilor, precum şi 

de către iniţiatori, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,  adoptarea  

propunerii legislative privind reglementarea regimului juridic al unor 

bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult cu amendamente 

admise.  

Astfel,  în cazul „Art.1 - (1) Imobilele aflate în proprietatea 

publică sau privată a statului, ori a unităţilor administrativ-
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teritoriale, care au fost atribuite în folosinţă gratuită cultelor 

religioase, după data de 1 ianuarie 1990, pot fi trecute, fără plată, în 

proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, în condiţiile prezentei legi” 

membrii comisiilor reunite au adoptat următorul amendament: „Art.1 

alin. (1) Imobilele aflate în proprietatea statului, ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, care au fost atribuite în folosinţă gratuită 

cultelor religioase, după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise, 

fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, în condiţiile 

prezentei legi”, propus de domnul deputat Augustin Zegrean. 

De asemenea, Art.2 alin. (3) „În cazul imobilelor din domeniul 

public al statului atribuite în folosinţă gratuită prin hotărâre a 

guvernului, cererile se vor adresa către Guvernul României - 

Autoritatea naţională pentru   restituirea proprietăţilor” a fost 

adoptat în forma: „Art. 2 alin.(3) În cazul imobilelor din domeniul 

privat al statului atribuite în folosinţă gratuită prin hotărâre a 

Guvernului, cererile se vor adresa către Guvernul României - 

Autoritatea Naţională pentru   Restituirea Proprietăţilor” la 

propunerea domnului deputat  Ioan Aurel Rus, cu motivarea: rigoarea 

textului, având în vedere regimul juridic diferit al proprietăţii publice 

sau private. 

De la art.2, a fost eliminat alin. (4) „Fac obiectul prezentei legi 

imobilele asupra cărora unităţile de cult au primit un drept de 

folosinţă pe o durată nedeterminată, precum şi acelea pentru care 
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unităţile de cult mai au un drept de folosinţă gratuită pentru încă 

cel puţin 3 ani, de la data depunerii cererii de transmitere în 

proprietate”, la propunerea domnului deputat  Augustin Zegrean, 

motivaţia fiind că se regăseşte ca reglementare în textul art.1 alin. (3). 

La art.3, în cazul alin. (2), care avea forma iniţială „În situaţia în 

care imobilul se află în domeniul public, prin hotărâre se va aproba şi 

trecerea acestuia în domeniul privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale, în conformitate cu dispoziţiile legii” la 

propunerea domnilor  deputaţi Augustin Zegrean şi Gheorghe Gabor 

a fost adoptat următorul amendament, cu forma: „(2) În situaţia în 

care, în momentul atribuirii,  imobilul se afla în domeniul public, 

prin hotărâre se va aproba şi trecerea acestuia în domeniul privat al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale, în conformitate cu 

dispoziţiile legii”.  

Alineatul (4), articolul 3, care avea următoarea formă: „Actul de 

transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în 

termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dreptul de 

proprietate astfel putând fi înscris în cartea funciară. Actele prin care 

cultele religioase recunoscute devin titulare ale dreptului de 

proprietate sunt scutite de taxă de timbru, conform Ordonanţei 

Guvernului  nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru 

activitatea notarială, pct.II. lit.g)” a fost adoptat, în urma 

propunerilor venite de la Comisia juridică şi Comisia pentru 
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drepturile omului, în următoarea formă: „(4) Actul de transmitere cu 

titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în termen de 15 zile 

de la data comunicării hotărârii, dreptul de proprietate putând fi 

înscris în cartea funciară. Actele prin care cultele religioase 

recunoscute devin titulare ale dreptului de proprietate sunt scutite de 

taxă de timbru” având ca motivaţie faptul că actul normativ  la care se 

face trimitere este abrogat. 

Un alt amendament a fost făcut la art.3, alin (5), cu forma 

inţială: „În cazul în care cererea este respinsă, o nouă cerere poate fi 

formulată după trecerea unui termen de minimum un an de la data 

depunerii primei cereri”. A fost adoptat în următoarea formă 

amendată: „(5) În cazul în care cererea de transmitere în 

proprietate este respinsă, o nouă cerere poate fi formulată după 

trecerea unui termen de minimum un an de la data depunerii primei 

cereri”, la solicitarea domnului deputat  Augustin Zegrean pentru 

precizia textului. 

Art.4 - (1),  care iniţial prevedea că „Imobilele astfel dobândite 

nu pot fi înstrăinate şi nu li se poate schimba destinaţia timp de 30 ani 

de la data dobândirii dreptului de proprietate în condiţiile prezentei 

legi” a fost adoptat în următoarea formă propusă de Comisia juridică 

şi Comisia pentru drepturile omului, pentru precizia textului: „Art.4 - 

(1) Imobilele dobândite în condiţiile prezentei legi, nu pot fi 

înstrăinate şi nu li se poate schimba destinaţia timp de 30 de ani de la 
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data dobândirii dreptului de proprietate”.  

Alineatul (2) al art.4, care avea forma iniţială „Nerespectarea 

dispoziţiilor alin 1 atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a 

proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară” a fost adoptat, pentru 

respectarea normelor de tehnică legislativă, astfel: „(2) Nerespectarea 

dispoziţiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere 

a proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară”. 

             În cazul iniţiativei de la punctul 4, s-a hotărât adoptarea unui 

raport de respingere, cu majoritate de voturi, înregistrând 3 voturi 

împotriva raportului de respngere. 

Dezbaterile în cazul iniţiativelor legislative de la punctele 5 şi 6, 

în urma votului dat de membrii celor două comisii reunite, cu 

unanimitate de voturi, au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE 
 

   deputat Nicolae Păun 

 
 

 

Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica 
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