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           Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra Propunerii  
legislative privind înfiinţarea Reprezentanţelor permanente ale cultelor 
religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României, trimisă spre 
dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,  cu adresa 
nr. Pl-x 514 din 8 septembrie 2008 şi înregistrată cu nr.31/825 din 9 septembrie 
2008, respectiv nr.25/372 din 9 septembrie 2008.  
            În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE                                               PREŞEDINTE                                     
            
            Daniel Buda                                                    Nicolae PĂUN    
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de  disciplină  şi 
imunităţi 
Nr. 31/825/2008 
 

 Comisia pentru drepturile omului,     
culte şi problemele minorităţilor 
 Nr.25/372/2009 

                                                                                                                         Pl-x 514/2008 
 

RAPORT  COMUN   
asupra Propunerii  legislative privind înfiinţarea Reprezentanţelor 

permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă  
Parlamentul României 

 
 

                 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale,  au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea  
legislativă privind înfiinţarea Reprezentanţelor permanente ale cultelor 
religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României, trimisă cu 
adresa nr. Pl-x 514 din 8 septembrie 2008 şi înregistrată cu nr.31/825 din 9 
septembrie 2008, respectiv nr.25/372 din 9 septembrie 2008.  
                 Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această 
propunere legislativă, în şedinţa din 25 iunie 2008. 

 Consiliul Legislativ,  prin avizul nr.183/21.02.2008, a avizat 
favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
                 Guvernul, conform punctului de vedere transmis cu adresa 
nr.1144/15.05.2008,  nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
                  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea 
Reprezentanţelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă 
Parlamentul României, după modelul reprezentanţelor permanente ale 
bisericilor ortodoxe înfiinţate pe lângă instituţiile europene. 

 
               În conformitate cu prevederile art. 61şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a examinat 
propunerea legislativă, în şedinţa din 27 ianuarie 2009.  

La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 25 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în 
şedinţa din 3 februarie 2009.   

La lucrări au fost prezenţi 10 deputaţi din totalul de 12 membri ai 
Comisiei pentru drepturile omului. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul director Ştefan Ioniţă. 

       
                În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor 
Raportul de respingere a Propunerii  legislative privind înfiinţarea 
Reprezentanţelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe 
lângă Parlamentul României,  considerând că soluţiile legislative propuse nu 
sunt coroborate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi 
regimul general al cultelor şi cu cele ale Regulamentelor celor două Camere ale 
Parlamentului. Textul creează, totodată, premisele unui tratament preferenţial al 
Bisericii Ortodoxe Române în raport cu celelalte culte recunoscute. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
                                                                                     
 

 
PREŞEDINTE ,                                   PREŞEDINTE, 
Daniel BUDA                                      Nicolae PĂUN 

 
 

SECRETAR,                                          SECRETAR, 
    Gabriel ANDRONACHE                     Sergiu ANDON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Consilieri, 
      Cecilia Păduroiu 
      Onesia Babeş 
 
 


