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Către, 

      BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  

  

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea 

regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, 

transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru drepturile 

omului, culte si problemele minoritatilor nationale pentru examinare pe fond, cu 

adresa nr. PLx. 223/2020  din 4 mai 2020. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 

   
 
 
 

  PREȘEDINTE,                                                                 PREȘEDINTE, 
  Nicușor HALICI                                                             Iusein IBRAM 

 

 

                                       
                             Parlamentul României 
                                Camera Deputaţilor 
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RAPORT  COMUN 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului 
juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult  

(Plx. 223/2020) 
 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități  si Comisia 

pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, transmisă  
cu adresa nr. PLx. 223 din 29 aprilie 2020 și înregistrată la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale cu nr. 4c-6/213 
din 4.05.2020, repsectiv 4c-13/309/2020. 

Senatul in calitate de prima Camera sesizata, adoptat proiectul de lege, in sedinta din 22 aprilie 2020, in conditiile art.75 alin.(2) teza a -III-a din 
Constitutia Romaniei, republicata. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
decizională pentru acest proiect de Lege este Camera Deputaților. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ si transmis cu adresa nr.171/5.3.2020. 
Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil proiectul de lege si a fost transmis cu adresa nr. 982/18.02.2020.. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea 

regimului juridic unor bunuri imobile aflate in folosința unităților de cult. 
În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 

Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 



 

Membrii Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale au examinat propunerea legislativă mai sus menționată în 
ședința online din 12 mai 2020. La lucrările Comisiei, membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa online din 18 mai 2020 în temeiul dispozițiilor 
art.61și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de prezență 
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate  membrii celor doua comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților raport de adoptare al Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea 
regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosință unităților de cult, cu amendamente admise care se regăsesc în anexa la prezentul raport. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 

              PREȘEDINTE 
             Nicușor HALICI 
 
 
 
               SECRETAR 
    Aida-Cristina CĂRUCERU 
 

 
 
 
 
 
 

 

PREȘEDINTE, 
Iusein IBRAM 

 
 
 

SECRETAR  
Sergiu-Cosmin Vlad                                              

            consilier parlamentar, Bucur Dragoș  
                                              consilier parlamentar Onesia Babes 



 

 
 

Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE – PLx 223-220 

 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivație 

1. Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din 
Legea nr.239/2007 privind reglementarea 
regimului juridic al unor bunuri imobile 
aflate in folosință unităților de cult 

NEMODIFICAT  

2. Articol unic – La articolul unic din Legea 
nr.239/2007 privind reglementarea regimului 
juridic al unor bunuri imobile aflate in folosință 
unităților de cult, publicata in Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.517 din 1 august 2007, 
se modifica si va avea următorul cuprins: 

Articol unic – Alineatul (1) al articolului 1 din 
Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului 
juridic al unor bunuri imobile aflate in folosință 
unităților de cult, publicata in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.517 din 1 august 2007, se 
modifica si va avea următorul cuprins: 
Autor amendament: Comisia pentru drepturile 
omului 

 

3. Art.1 – (1) Imobilele aflate in proprietatea 
statului ori a unităților administrativ-teritoriale, 
atribuite in folosință gratuita cultelor religioase 
începând cu data de 1 ianuarie 1990, pot fi 
transmise fără plata in proprietatea unităților de 
cult deținătoare, in condițiile prezentei legi. 
 
 
 

Art.1 – (1) Imobilele aflate in proprietatea statului 
ori a unităților administrativ-teritoriale, atribuite in 
folosință gratuita cultelor religioase după  1 ianuarie 
1990, pot fi transmise fără plata in proprietatea 
unităților de cult deținătoare, in condițiile prezentei 
legi. 
 
Autor amendament: Comisia pentru drepturile 
omului 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


