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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către 

Biserica Română Unită cu Roma - Greco-Catolică 
 
 
 

  Cu adresa nr.158 din 19 iunie 1997 Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor a trimis, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale spre analiză în fond proiectul de Lege privind 
utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma -
Greco-Catolică, adoptat de Senat. 
  În vederea analizării în fond a proiectului de lege menţionat a 
fost sesizată şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor, care a elaborat raport separat. 
  La examinarea proiectului de lege s-a avut în vedere şi avizul 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 
  Menţionăm faptul că proiectul de Lege privind utilizarea unor 
lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) a 
fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ cu unele observaţii şi 
propuneri cuprinse în avizul comunicat cu adresa nr. XXXV/363 din data de 
14 mai 1997. 
  În şedinţa din 3 septembrie 1997, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a hotărât, cu 8 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri, ca proiectul de lege să fie supus spre 
dezbatere şi aprobare cu următoarele amendamente: 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. Articol unic - În localităţile 

rurale în care există mai multe 
lăcaşuri de cult folosite de 
Biserica Ortodoxă Română, 
care până în octombrie 1948 se 
aflau în proprietatea Bisericii 
Române Unite cu Roma - 
Greco-Catolică, cel puţin unul 
dintre aceste lăcaşuri de cult va 
fi retrocedat Bisericii Române 
Unite cu Roma - Greco- Catolică, 
la cererea parohiei din 
respectiva localitate. 

Devine art.1. 
Domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera propune 
eliminarea cuvântului 
"rurale" din sintagma 
"localităţile rurale", 
amendament aprobat cu 
majoritate de voturi. Ca 
urmare textul va avea 
următoarea redactare: 
- " În localităţile în care 
există mai multe lăcaşuri de 
cult folosite de Biserica 
Ortodoxă Română, care până 
în octombrie 1948 se aflau în 
proprietatea Bisericii 
Române Unite cu Roma - 
Greco-Catolică, cel puţin 
unul dintre aceste lăcaşuri de 
cult va fi retrocedat Bisericii 
Române Unite cu Roma - 
Greco-Catolică, la cererea 
parohiei din respectiva 
localitate". 
 

Necesitatea de a 
extinde 
dispoziţiile legii şi 
la localităţile 
urbane în care au 
existat, până în 
1948, lăcaşuri de 
cult ce au 
aparţinut Bisericii 
Greco-Catolice, 
localităţi ce nu pot 
fi discriminate. 

2.  Se intoduce, la propunerea 
 d-lui deputat Tănase Tăvală, 
un nou articol cu următorul 
cuprins: 
- "Art.2 - În localităţile în 
care există un singur locaş de 
cult folosirea acestuia se face 
în comun prin alternarea 
serviciilor religioase ale 
celor două Biserici care au 
constituite comunităţile 
parohiale. 
     Programul de folosinţă în 
comun a locaşului va fi 
întocmit de reprezentanţii 
celor două culte". 
 
 

În acest fel se 
permite 
credincioşilor 
greco-catolici să-şi 
practice cultul în 
localităţile în care 
există un singur 
lăcaş de cult, 
eliminându-se 
unele situaţii 
tensionate 
existente între 
credincioşii ce 
aparţin celor două 
biserici.  
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0. 1. 2. 3. 
3.  Se introduce, la propunerea 

d-lui deputat Tănase Tăvală, 
un nou articol cu următorul 
cuprins: 
- "Art.3 - Bisericile catedrale 
şi protopopiale, care au 
aparţinut în anul 1948 
Bisericii Române Unite cu 
Roma - Greco-Catolice, vor 
fi folosite de către cultul 
greco-catolic". 
 

Prin introducerea 
acestui text  se 
repară unele 
nedreptăţi la care a 
fost supusă 
Biserica Greco-
Catolică prin 
Decretul 358/1948 
 
 
 

4.  Se introduce, la propunerea 
d-lui deputat Tănase Tăvală, 
un nou articol cu următorul 
cuprins: 
- "Art.4 - În localităţile în 
care există parohii ortodoxe 
şi greco-catolice se 
constituie comisii formate 
din: prefect, câte un 
reprezentant al celor două 
episcopii, al clerului local şi 
al credincioşilor din cele 
două culte, care asigură 
aplicarea prezentei legi". 

Pentru a se crea 
organismele care 
să asigure 
aplicarea acestei 
legi şi aplanarea 
tensiunilor ce ar 
putea să apară 
între credincioşii 
celor două 
biserici. 

 
 
  În cursul dezbaterii în comisie următorul amendament, prezentat 
de domnul deputat Constantin Şerban Rădulescu-Zoner,  nu a fost acceptat, 
neîntrunind majoritatea voturilor necesare: 
  - eliminarea din articolul unic a sintagmei "cel puţin", din 
considerente de a da o formulare mai restrictivă articolului 1 şi a 
preîntâmpina, în acest fel, tensiunile ce pot apare în relaţiile dintre cele două 
biserici. 

   
PREŞEDINTE,   

 
Marţian Dan  


