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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICA, DE DISCIPLINA                                                                                 COMISIA PENTRU DREPTURILE 
                    SI IMUNITATI                                                                                                        OMULUI, CULTE SI PROBLEMELE  
                                                                                                                                                      MINORITATILOR NATIONALE   
       Bucureşti, 12 decembrie 1997 
      Nr. 606                                                           

R A P O R T 
asupra  propunerii legislative pentru reglementarea folosirii unor  
lăcaşuri de cult, aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, de către  

Biserica      Română    Unită    cu   Roma    (greco-catolică) 
 

Cu adresa nr.                Secretarul General al Camerei Deputaţilor a trimis, spre dezbatere şi avizare în 
fond, atât Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cât şi Comisiei  pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale propunerea legislativă menţionată mai sus. 
  In temeiul prevederilor art.67 din Regulamentul Camerei deputaţilor, cele două comisii au examinat 
propunerea  legislativă pentru reglementarea folosirii unor lăcaşuri de cult, aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, 
de către Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), în şedinţa comună din 10 decembrie 1997. La dezbateri, 
au mai fost prezenţi, în calitate de invitaţi, din partea Grupului parlamentar P.N.T.C.D., domnii deputaţi: Iftene 
Pop, Vida Simiti - prof. universitar şi Ioan Roman - preot ortodox. 
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  După dezbateri, s-a trecut la vot secret cu buletine. Ca urmare a exprimării votului, membrii 
comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi,  ca  această propunere legislativă să fie supusă Plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, în forma prezentată de iniţiator, cu următoarele amendamente: 
 
NR. 
CRT. 

ARTICOLUL 
(text iniţial) 

AMENDAMENTUL PROPUS 
text adoptat de  comisii 

 

MOTIVARE 
 

0 1 2 3 
1. Art.1 In acele localităţi din 

ţară în care există două sau mai multe 
lăcaşuri de cult, folosite în prezent de 
Biserica Ortodoxă Română,  şi din 
care cel puţin un lăcaş era folosit, în 
octombrie 1948, de Biserica Română 
Unită cu Roma (greco-catolică), unul 
din aceste lăcaşe, după caz, va fi 
folosit de parohia greco-catolică din 
acea localitate, dacă această parohie 
întruneşte numărul minim de 
credincioşi necesar unei parohii, 
conform legii. 

 
 
 

 

Art.1 In acele localităţi din 
ţară în care există două sau mai multe 
lăcaşuri de cult, folosite în prezent de 
Biserica Ortodoxă Română,  şi din care 
cel puţin un lăcaş era folosit, în 
octombrie 1948, de Biserica Română 
Unită cu Roma (greco-catolică), unul 
din aceste lăcaşe, după caz, va fi folosit 
de parohia greco-catolică din acea 
localitate, dacă această parohie 
întruneşte numărul minim de  20 
credincioşi necesar unei parohii, 
conform legii. 
   (text adoptat de comisie) 
 

 

  Pentru claritatea 
textului. 
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2.   Art.2 alin. (1) In fiecare judeţ, în 
care se află una sau mai multe 
localităţi în care există parohii ale 
Bisericii Române Unite cu Roma 
(greco-catolică), care au nevoie de 
lăcaş de cult, se va înfiinţa o comisie 
interconfesională, compusă din: 

- un reprezentant al 
Bisericii Ortodoxe Române, 

- un reprezentant superior 
al Bisericii Române Unite cu Roma 
(greco-catolică), 

- prefectul judeţului, în 
calitate de preşedinte al acestei 
comisii. 
 
 
 

 Art.2 alin. (1) In fiecare judeţ, în care 
se află una sau mai multe localităţi în 
care există parohii ale Bisericii Române 
Unite cu Roma (greco-catolică), care au 
nevoie de lăcaş de cult, se va înfiinţa o 
comisie interconfesională, compusă din:

- un reprezentant al Bisericii 
Ortodoxe Române, 

- un reprezentant al Bisericii 
Române Unite cu Roma (greco-
catolică), 

-preşedintele consiliului 
judeţean, în calitate de preşedinte al 
acestei comisii. 

(text adoptat de comisie) 
 

     S-a propus 
eliminarea 
sintagmei 
‘’superior’’  
pentru  a 
corespunde cu  
formularea 
întregului text.  
      S-a propus 
această înlocuire, 
întrucât prefectul 
este numit, iar 
preşedintele 
consiliului 
judeţean este ales 
  de cetăţenii din 
judeţ, prin vot. 

3. Art.3  alin.(1)  Prefectul 
judeţului aplică prevederile 
procesuale, din prezenta lege şi 
conduce toate şedinţele Comisiei 
locale. 

(2) Prefectul  pune în 

Art.3  alin.(1)  Preşedintele 
consiliului judeţean aplică prevederile 
procesuale, din prezenta lege şi conduce 
toate şedinţele Comisiei locale. 

 (2) Preşedintele 
consiliului judeţean  pune în aplicare 

     Pentru corelare 
cu celelalte texte 
modificate. 
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aplicare hotărârile Comisiei locale, 
după ce acestea rămân definitive, în 
condiţiile prezentei legi. 

(3) Prefectul numeşte un 
secretar ad-hoc ales din personalul 
Prefecturii, însărcinat cu 
înregistrarea şi evidenţierea tuturor 
scriptelor comisiei. 

hotărârile Comisiei locale, după ce 
acestea rămân definitive, în condiţiile 
prezentei legi. 

 (3) Preşedintele 
consiliului judeţean numeşte un 
secretar ad-hoc ales din personalul 
Consiliul judeţean, însărcinat cu 
înregistrarea şi evidenţierea tuturor 
scriptelor comisiei. 

(text adoptat de comisie) 
 

4.               Art.4 alin (1) Parohia greco - 
catolică interesată înregistrează 
cererea sa, la registratura Prefecturii 
judeţului pe raza căruia se află 
lăcaşul de cult a cărei folosinţă o 
solicită.  Prefectul convoacă, de 
îndată, pe membrii comisiei, pentru 
termenul pe care îl va fixa, în vederea 
rezolvării cererii. 
 

Art.4 alin (1) Parohia greco - 
catolică interesată înregistrează cererea 
sa, la registratura Consiliului judeţean 
pe raza căruia se află lăcaşul de cult a 
cărei folosinţă o solicită. Preşedintele 
consiliului judeţean convoacă, de 
îndată, pe membrii comisiei, pentru 
termenul pe care îl va fixa, în vederea 
rezolvării cererii.  

(text adoptat de comisie) 
 

      Pentru 
corelare cu 
celelalte texte 
modificate. 

5. Art.6 După verificarea 
împuternicirilor şi constituirea 
comisiei, Prefectul convoacă comisia 

t l ţi t i î făţi ă i

Art.6 După verificarea 
împuternicirilor şi constituirea comisiei, 
Preşedintele consiliului judeţean 

ă i i t l ţi t i

       S-a propus 
această înlocuire, 
întrucât prefectul 
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pentru cel puţin  trei înfăţişări , 
fixând termene adecvate în acest 
sens. 
 

convoacă comisia pentru cel puţin  trei 
înfăţişări , fixând termene adecvate în 
acest sens. 

(text adoptat de comisie) 
 

este numit, iar 
preşedintele 
consiliului 
judeţean este ales  
de cetăţenii din 
judeţ, prin vot. 
 

6. Art.8 alin.(3) Hotărârile 
comisiei precum şi procesele  
verbale, ale fiecărei şedinţe a 
Comisiei, se semnează de Prefect, de 
toţi membrii prezenţi ai comisiei şi se 
contrasemnează de secretarul 
comisiei. 
 

Art.8 alin.(3) Hotărârile 
comisiei precum şi procesele  verbale, 
ale fiecărei şedinţe a Comisiei, se 
semnează de Preşedintele consiliului 
judeţean, de toţi membrii prezenţi ai 
comisiei şi se contrasemnează de 
secretarul comisiei. 
           (text adoptat de comisie) 

      S-a propus 
această înlocuire, 
întrucât prefectul 
este numit, iar 
preşedintele 
consiliului 
judeţean este ales  
de cetăţenii din 
judeţ, prin vot. 
 
 

7. Art.10 alin.(1) Comisia 
Superioară Interconfesională, se 
compune din 3 membri şi anume: 

- un prelat  superior, 
reprezentând Biserica Română Unită 

Art.10 alin.(1) Comisia 
Superioară Interconfesională, se 
compune din 3 membri şi anume: 

- un prelat  superior, 
reprezentând Biserica Română Unită cu 

       S-a propus 
această înlocuire 
pentru soluţionare 
obiectivă şi 

hidi t tă
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cu Roma (greco-catolică). 
-    un  prelat superior, 

reprezentând Biserica Ortodoxă 
Română. 

 - un delegat al 
Departamentului cultelor, 
împuternicit în acest sens. In 
articolele ce urmează această Comisie 
este denumită Comisia Superioară. 
 

Roma (greco-catolică). 
-    un  prelat superior, 

reprezentând Biserica Ortodoxă 
Română. 

 - un deputat sau senator cu 
altă apartenenţă confesională de cât 
cele două părţi implicate ori un 
delegat al instituţiei Avocatul 
Poporului, împuternicit în acest sens. 
In articolele ce urmează această 
Comisie este denumită Comisia 
Superioară. 
              (text adoptat de comisie) 

echidistantă a 
cererilor 
formulate. 

8. Art.13  Primind  dosarul  
de la Comisia Superioară, Prefectul 
fixează de îndată termen şi convoacă 
în scris pe membrii Comisiei locale. 
Comisia întrunită, va proceda la 
rezolvarea pricinei ţinând seama de 
îndrumările obligatorii cuprinse în 
decizia Comisiei Superioare, şi cu 
respectarea prevederilor prezentei 
legi. 
 
 

Art.13  Primind  dosarul  de 
la Comisia Superioară, Preşedintele 
consiliului judeţean fixează de îndată 
termen şi convoacă în scris pe membrii 
Comisiei locale. Comisia întrunită, va 
proceda la rezolvarea pricinei ţinând 
seama de îndrumările obligatorii 
cuprinse în decizia Comisiei Superioare, 
şi cu respectarea prevederilor prezentei 
legi. 
             (text adoptat de comisie) 

      S-a propus 
această înlocuire, 
întrucât prefectul 
este numit, iar 
preşedintele 
consiliului 
judeţean este ales  
de cetăţenii din 
judeţ, prin vot. 
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9. Art.16 Hotărârea rămasă 
definitivă, a Comisiei locale este pusă 
în aplicare de Prefect, sub 
supravegherea Comisiei Superioare. 
 

Art.16 Hotărârea rămasă 
definitivă, a Comisiei locale este pusă în 
aplicare de Preşedintele consiliului 
judeţean, sub supravegherea Comisiei 
Superioare. 
              (text adoptat de comisie) 

       S-a propus 
această înlocuire, 
întrucât prefectul 
este numit, iar 
preşedintele 
consiliului 
judeţean este ales  
de cetăţenii din 
judeţ, prin vot. 
 

10. Art 18 alin.(2) Constatarea 
executării hotărârii Comisiei locale se 
face prin originalele procesului 
verbal, dresat de Prefect  şi de 
Secretar semnate de aceştia şi de 
membrii Comisiei, prezenţi la locul şi 
data executării hotărârii. 

 
 
 
 
 
 
 

Art 18 alin.(2) Constatarea 
executării hotărârii Comisiei locale se 
face prin originalele procesului verbal, 
dresat de Preşedintele consiliului 
judeţean  şi de Secretar semnate de 
aceştia şi de membrii Comisiei, prezenţi 
la locul şi data executării hotărârii. 

(text adoptat de comisie) 

       S-a propus 
această înlocuire, 
întrucât prefectul 
este numit, iar 
preşedintele 
consiliului 
judeţean este ales  
de cetăţenii din 
judeţ, prin vot. 
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11. Art.  20  Articolele 3 şi 4  
din Decretul - lege nr.126, din 24 
aprilie 1990, privind ‘Unele măsuri 
referitoare la Biserica Română Unită 
cu Roma (greco-catolică)’, se abrogă. 

 

 

Art.  20  Articolele 3   din 
Decretul - lege nr.126, din 24 aprilie 
1990, privind unele măsuri referitoare la 
Biserica Română Unită cu Roma 
(greco-catolică), se abrogă. 

(text adoptat de comisie) 

 

     Nu se justifică 
abrogarea  Art.4 
din Decretul - 
Lege nr.126 din 
24 aprilie 1990,  
acesta urmând să 
producă în 
continuare efecte. 

 
 

In raport cu obiectul şi conţinutul său, acest proiect de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

COMISIA JURIDICA, DE DISCIPLINA                    COMISIA PENTRU DREPTURILE 
                    SI IMUNITATI                                            OMULUI, CULTE SI PROBLEMELE  
                                                                                            MINORITATILOR NATIONALE   
               PRESEDINTE,                                                         PRESEDINTE, 
         Emil Teodor Popescu                                                  prof. Dan Marţian    
 
 
 
red. Dumitra Diaconu 
cons.parlamentar 
 


