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1.  Art.1 (1) – “Biserica Ortodoxă 
Română şi Biserica Greco-Catolică 
unită cu Roma sunt culte religioase 
recunoscute de autoritatea de stat, 
având autonomie deplină de 
organizare şi funcţionare, în 
conformitate cu statutele şi 
regulamentele de organizare proprii 
şi legile ţării.” 
 

Art.1 (1) – “Prezenta lege 
stabileşte regimul juridic al 
unor bunuri imobile cu statut 
de bunuri sacre au aparţinut 
Bisericii Române Unite cu 
Roma,  Greco – Catolice şi 
trecute de drept în patrimoniul 
Bisericii Ortodoxe Române 
prin efectul Decretului 
nr.358/1948 privind situaţiei de 
drept a fostului cult greco-
catolic, bunuri deţinute în 
prezent de Biserica Ortodoxă 
Română.”   
 

Art.1 (1) – “Prezenta lege 
stabileşte regimul juridic al 
unor bunuri imobile cu statut 
de bunuri sacre care au 
aparţinut Bisericii Române 
Unite cu Roma,  Greco-
Catolice şi trecute de drept în 
patrimoniul Bisericii Ortodoxe 
Române prin efectul 
Decretului nr.358/1948 privind 
situaţia de drept a fostului cult 
greco-catolic, bunuri deţinute 
în prezent de Biserica 
Ortodoxă Română.”   
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2.  2) Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Greco-Catolică unită cu 
Roma dispun de patrimonii 
imobiliare, proprii, asupra cărora, 
conducerile celor două culte 
religioase au dreptul exclusiv de a 
decide, în mod liber. 
 

2) Bunurile imobiliare sacre, 
obiect al prezentei legi sunt 
lăcaşurile de cult casele 
parohiale şi cimitirele cu 
suprafeţele de teren aferente, în 
delimitările parcelare 
consemnate în planul cadastral. 
 

2) Bunurile imobiliare sacre, 
obiect al prezentei legi, sunt 
lăcaşurile de cult, casele 
parohiale şi cimitirele cu 
suprafeţele de teren aferente, 
în delimitările parcelare 
consemnate în planul 
cadastral. 
 

3.  Art.2 (1) – În localităţile rurale 
unde există comunităţi parohiale de 
ambele confesiuni, precum şi 
unităţi mânăstireşti, constituite ca 
persoane juridice, bunurile sacre – 
lăcaşul de cult, casa parohială, 
cimitirul şi terenurile aferente – 
sunt proprietatea cultului majoritar. 
 

Art.2 (1) – Bunurile imobiliare 
sacre prevăzute la art.1 alin.(2) 
situate în localităţile rurale 
unde există structuri religioase 
recunoscute de lege, cu sau fără 
personalitate juridică, de 
confesiune ortodoxă şi greco-
catolică, sunt şi rămân 
proprietatea cultului majoritar, 
dacă aceste bunuri sunt unice 
în respectiva localitate rurală. 
 

Art.2 (1) – În localităţile unde 
există comunităţi parohiale de 
ambele confesiuni, precum şi 
unităţi mânăstireşti, constituite 
ca persoane juridice, bunurile 
sacre – lăcaşul de cult, casa 
parohială, cimitirul şi 
terenurile aferente – sunt 
proprietatea cultului 
majoritar. 
(e textul din propunerea iniţială) 

4.  (2) Dacă cultul minoritar este lipsit, 
total sau parţial, de bunurile sacre 
prevăzute la art.2 alin.(1), consiliile 

(2) – Dacă, prin aplicarea 
prevederilor alin.(1), cultul 
minoritar este lipsit, total sau 

(2) Dacă cultul minoritar este 
lipsit, total sau parţial, de 
bunurile sacre prevăzute la 
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locale vor asigura terenul şi 
sprijinul financiar pentru 
construirea bunurilor sacre 
necesare; în spiritul întrajutorării 
frăţeşti, cultul religios majoritar va 
contribui material la ridicarea 
noilor edificii sau, după caz, va 
ceda a doua biserică, acolo unde 
aceasta există. 

parţial, de bunurile sacre 
prevăzut la art.1 alin.(2), 
consiliul local va sprijini, la 
cerere şi în măsură 
posibilităţilor, cultelor 
minoritare pentru construirea 
bunurilor sacre necesare, prin 
asigurarea terenurilor şi a 
resurselor materiale şi 
financiare necesare. 
 

art.2 alin.(1), regimul stabilirii 
şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor respective 
va fi cel reglementat prin Titlul 
VII din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

5.  (3) În localităţile unde există doar 
unul din cele două culte, constituit 
ca unitate parohială cu 
personalitate juridică, acesta este 
proprietarul exclusive al bunurilor 
parohiale de orice natură. 
 

(3) În localităţile urbane, situaţia 
bunurilor imobile sacre 
prevăzute la art.1 alin.(2) se 
stabileşte, prin aplicarea 
criteriilor prevăzute la alin.(1) 
în perimetrul fiecărei parohii 
cultul minoritar va beneficia de 
aplicarea dispoziţiilor art.(2). 
 

- 

6.  (4) În localităţile urbane, partajarea 
se face în perimetrele parohiilor 
majoritare, după criteriile 
menţionate în art.1 alin.1-4. 

- - 
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7.  Art.3 – Catedralele Eparhiale 

aparţin cultului pe seama şi în 
numele căruia au fost ctitorite 
iniţial. 
 

Art.3 – Catedralele parohiale 
aparţin cultului pentru care au 
fost ctitorite originar. 
 

- 

8.  Art.4 – Terenurile agricole, 
forestiere sau de orice altă natură, 
solicitate în baza Legii nr.18/1991, 
Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000 
sau a Legii nr.247/2005, vor fi 
atribuite celor două culte 
religioase, în baza principiului 
proporţionalităţii membrilor lor, 
potrivit datelor ultimului 
recensământ al populaţiei. 
 

Art.4 – (1) Stabilirea situaţiei 
bunurilor imobile sacre 
prevăzute la art. 1 alin. (2) este 
de competenţa primarului 
localităţii în a cărei rază 
teritorială este situat bunul şi se 
face prin dispoziţie ca urmare a 
notificării din partea cultului 
interesat, cu aplicarea, prin 
asemănare, a regulilor de 
procedură prevăzute prin 
Legea nr.10/2001, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.4 – (1) Stabilirea situaţiei 
bunurilor imobile sacre 
prevăzute la art. 1 alin. (2) este 
de competenţa primarului 
localităţii în a cărei rază 
teritorială este situat bunul şi 
se face prin dispoziţie, ca 
urmare a notificării din partea 
cultului interesat cu aplicarea, 
prin asemănare, a regulilor de 
procedură prevăzute prin 
Legea nr.10/2001, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 6 luni 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
 

9.   (2) Dovada calităţii de cult (2) Dovada calităţii de cult 
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majoritar se face cu datele 
consemnate la ultimul 
recensământ al populaţiei. 
 

majoritar se face cu datele 
consemnate la ultimul 
recensământ al populaţiei. 
(texte identice) 

10.   (3) Pentru bunurile prevăzute 
la art.3, notificarea va fi însoţită 
de documentaţia care atestă 
afectaţiunea originară. 

(3) Pentru bunurile prevăzute 
la art.3, notificarea va fi 
însoţită de documentaţia care 
atestă afectaţiunea originară. 
(texte identice) 

11.  Art.5 – Reconstituirea sau 
constituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor prevăzute la art. 
4 se face de către comisiile 
constituite în baza Legii 
nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu respectarea 
reglementărilor procedurale 
stabilite de lege. În baza titlului de 
proprietate, unităţile de cult îşi vor 
întabula dreptul de proprietate în 
cartea funciară. 
 

- - 

12.  Art.6 – Stabilirea dreptului de - - 
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proprietate asupra imobilelor 
construcţii prevăzute la art.2 alin. 
(1) se face prin dispoziţia 
primarului din localitatea în care 
sunt situate, cu respectarea 
regulilor de procedură stabilite de 
Legea nr.10/2001, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

13.  Art.7 – Bunurile imobile, partajate 
în mod voluntar între cele două 
Biserici sau prin hotărâre 
judecătorească irevocabilă rămân 
în proprietatea parohiei căreia i-au 
fost atribuite şi se înscriu în cartea 
funciară în baza actului de partaj 
sau a hotărârii judecătoreşti. 
 

- - 

 
 


