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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINÅ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 25.06.1997 
Nr.      606/XXXVI/11 

 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind utilizarea unor  lăcaşuri de cult de 
către Biserica Română Unită  cu Roma - Greco - Catolică 

 Cu adresa nr.158/19.06.1997, preşedintele Camerei Deputaţilor a trimis 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi spre dezbatere proiectul de Lege 
privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu 
Roma - Greco - Catolică. 
 Proiectul de lege este însoţit de avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ care propune redactarea articolului unic al proiectului în două 
variante. În ambele variante se propune folosirea sintagmei “utilizat” în loc 
de “retrocedat”. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a solicitat, prin adresă, 
avizul Comisiei pentru  administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi respectiv Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cărora 
proiectul le-a fost trimis spre avizare. 
 În şedinţa din data de 25.06.1997, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a luat în dezbatere proiectul de lege menţionat mai sus. 
 În urma dezbaterilor, comisia a hotărât să invedereze Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor că toate problemele care preocupă cele 
două confesiuni despre care se face vorbire în  proiectul de lege propus au 
fost soluţionate deja prin Decretul  - Lege nr.126/24 aprilie 1990 prin care, în 
art.3 se prevede expres că: “Situaţia juridică a lăcaşurilor de cult şi a caselor 
parohiale care au aparţinut Bisericii Române Unite cu Roma (greco - catolică) 
şi au fost preluate de Biserica Ortodoxă Română se va stabili de către o 
comisie mixtă, formată din reprezentanţi clericali ai celor două culte 
religioase, ţinând seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin 
aceste bunuri”. 
 Aşa fiind, legiuitorul nu se poate suprapune în prezent, cu un nou act 
normativ care să reglementeze acelaşi aspect, cu atât mai mult cu cât forma 
actuală propusă, nu prevede şi modificarea Decretului - Lege nr.126/24 
aprilie 1990, care este în vigoare. 
 Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
exprimat în raport nu reprezintă o avizare favorabilă a proiectului de Lege 
privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu 
Roma - Greco - Catolică. 
  PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

  Emil Teodor Popescu                  Liviu Petreu 


