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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de

către Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică.

Cu adresa nr. 158 din 19 iunie 1997, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia  pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege  privind
utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma Greco-
Catolică.

Această iniţiativă legislativă, formulată de senatorii Achim George,
Matei Boila, Nistor Bădiceanu şi Teodor Câmpan, a fost adoptată de Senat la 12 iunie
1997, devenind proiect de  lege.

Forma adoptată de Senat, cu articol unic, a fost transmisă Camerei
Deputaţilor la data de 16 iunie 1997.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în urma dezbaterilor în
şedinţa din 25 iunie 1997, a hotărât, să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea proiectului de lege, considerând că există prevederi legale în vigoare,
Decretul Lege nr.126/1990 şi Hotărârea Guvernului nr.446/1992, care reglementează
aceste aspecte. În acest sens a fost întocmit raportul nr.606/XXXVI/11/25.06.1997.

Comisia pentru drepturile  omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale, în şedinţa din 3 septembrie 1997, a hotărât ca proiectul de lege să fie supus
spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu unele amendamente,
întocmind în acest sens raportul nr.275/XVIII/5/5.09.1997.

Plenul Camerei Deputaţilor a restituit rapoartele formulate, cu
precizarea ca cele două comisii să dezbată proiectul de lege în şedinţă comună,
urmând a întocmi un raport suplimentar.

În urma dezbaterilor, în şedinţă comună, care s-au finalizat la
11 februarie 1998, cele două comisii au întocmit raportul suplimentar nr.158/1997 din
11 februarie 1998 prin care au supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei
Deputaţilor proiectul de lege cu amendamente. În acest fel, proiectul de lege, care avea
articol unic, a devenit un proiect de lege cu 20 de articole.

Cu adresa nr.XIV/468 din 30 mai 2001, Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor a solicitat celor două comisii reluarea dezbaterilor asupra acestei iniţiative
legislative, examinată în legislatura 1996-2000, în vederea întocmirii unui raport
suplimentar.
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Referitor la acest proiect de lege, Guvernul şi-a exprimat punctul de
vedere, precizând că nu  susţine adoptarea acestuia, pentru motivele invederate în
adresa nr.3184/MRP/16.07.2001.

În conformitate cu prevederile art.69 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, membrii celor două  comisii au reluat dezbaterile asupra proiectului de
lege, în şedinţa din 21 august 2001.

În urma examinării proiectului  de lege, a expunerii de motive, a
adresei Guvernului nr.3184/MRP/16.07.2001, a documentaţiei anexate, precum şi a
exprimării punctelor de vedere de către membrii celor două comisii s-au constatat
următoarele:

- proiectul de lege este confuz redactat, între titlul acestuia şi forma
iniţială există  o totală contradicţie, întrucât în titlu se foloseşte noţiunea de �utilizare�
a lăcaşurilor de cult, iar în conţinutul articolului unic se precizează că  �retrocedarea�
unora dintre lăcaşurile de cult se face la cererea parohiei din localitatea respectivă. Ca
atare,  în situaţia în care s-a avut în vedere o retrocedare la cerere, nu mai este
necesară o lege, întrucât, pe dreptul comun există posibilitatea introducerii unei
acţiuni în revendicare;

- dacă se are în vedere textul proiectului de lege amendat, unde
noţiunea de �utilizare� se foloseşte atât în titlul cât şi în conţinutul acestuia, nu se
justifică elaborarea unei legi. Folosinţa fiind un dezmembrământ al dreptului de
proprietate, reglementarea acestuia nu se face prin lege. Numai, dacă se avea în vedere
regimul  juridic general al  proprietăţii  era necesară o lege specială;

- cadrul juridic pe baza căruia  pot fi rezolvate amiabil diferendele
patrimoniale dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română Unită cu Roma
Greco-Catolică, îl constituie Decretul Lege nr.126/1990 şi Hotărârea Guvernului
nr.466/1992;

- din 1990 şi până în prezent multe dintre problemele patrimoniale care
preocupă cele două Biserici, au fost soluţionate pe cale  amiabilă.

Faţă de aceste considerente,  membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea
proiectului de lege.

Prezentul raport, asupra proiectului de  Lege privind utilizarea unor
lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică, înlocuieşte
raportul comun suplimentar de admitere nr.158/1997 din 11 februarie 1998,
precum şi rapoartele iniţiale separate întocmite de Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi nr.606/XXXVI/11/25.06.1997 şi de Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale nr.275/XVIII/5 din 5 septembrie 1997.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

                           PREŞEDINTE,                          PREŞEDINTE,

                       dr. Ionel Olteanu                            Nicolae Păun

cons.
Diaconu Dumitra
Zamfirescu Aurel


