
 

Parlamentul  

României 

    Camera Deputaţilor 
 

                                                                                                                                              
 

Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi 

 

 Bucureşti, 19 mai 2020 

PLx 235/2020 

 

Către, 

 

BIROUL PERMANENT 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, cu adresa nr. PLx 235 din 4 mai 2020. 

În raport cu obiectul si conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                                                           

                                                PREŞEDINTE                             

 

                                                Nicușor HALICI                
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Parlamentul  României 

    Camera Deputaţilor 

                                                                                                                                                        
 

 

Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

Nr. 4c-13/321 

                               Bucureşti, 19 mai 2020 

                              PLx 235/2020 

   

   

 

            RAPORT  

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu, 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România trimis cu adresa nr. PLx 235 din 3 mai 2020 şi înregistrat cu 

nr.4c-13/321, din 4 mai 2020. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat propunerea ca urmare a 

depășirii termenului de adoptare potrivit art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 

republicata. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă conform avizului nr. 

165/5.03.2020. 

Guvernul prin actul nr.351/9.02.2020, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minorităților  naționale în 

ședința din 12.05.2020 a avizat negativ propunerea legislativă. 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 19 mai 2020 în temeiul dispozițiilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(7) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care 

au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în ședința 

online, din data de 19 mai 2020.  

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere expunerea de motive și avizul 

negativ al Consiliului Legislativ. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 

lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor  un 

raport respingere a  Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România. 

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

ordinare. 

 

 

 

 

    

               PREŞEDINTE,                                 SECRETAR,                                            

      

   Nicușor HALICI                                     Aida-Cristina CĂRUCERU                                           

 

 

  

                                                                                          

  

 
Consilier parlamentar, Dragoș Bucur 

                                      

                                                                                              


