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Articol unic.  

nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri 

imobile aflate în folosin

Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, se modific

va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – (1) Imobilele 

unităților administrativ-teritoriale, atribuite în folosin

religioase după 1 ianuarie 1990, pot fi transmise f

proprietatea unităților de cult de
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L E G E 
 

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 239/2007 

privind reglementarea regimului juridic al unor bun uri imobile 

unităților de cult 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 – Alineatul (1) al articolului 1 din Legea 

nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri 

imobile aflate în folosința unităților de cult, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, se modific

torul cuprins: 

(1) Imobilele aflate în proprietatea statului ori a 

teritoriale, atribuite în folosință gratuit

ă 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără

ților de cult deținătoare, în condițiile prezentei legi.”

SENATUL 

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 239/2007 

privind reglementarea regimului juridic al unor bunu ri imobile 

Alineatul (1) al articolului 1 din Legea  

nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri 

ă în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, se modifică și 

aflate în proprietatea statului ori a 

ță gratuită cultelor 

 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără plată în 

țiile prezentei legi.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția 

României, republicată. 
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