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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de Lege privind regimul general al cultelor religioase

În urma examinãrii proiectului de Lege privind regimul general al cultelor

religioase, în ºedinþa din 27 octombrie 1999, propunem ca acesta sã fie supus spre

dezbatere ºi adoptare cu amendamentele formulate de Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã. Decizia a fost luatã cu unanimitatea voturilor celor

prezenþi. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU



Comisia pentru culturª, artª,
mijloace de informare în masª

AMENDAMENTE

  la proiectul de Lege privind regimul general al cultelor religioase

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Art. 15. � �

(5) Parohiile ”i unitªþile de cult similare acestora
pot dobândi personalitate juridicª dacª au ca
membrii cel puþin 5% din populaþia aparþinând
primªriei localitªþilor respective.

Amendament propus Comisie

Alin. (5) din art. 15 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

(5) Parohiile ”i unitªþile de cult similare acestora pot
dobândi personalitate juridicª dacª au ca membri cel
puþin 5% din populaþia aparþinând primªriei localitªþilor
respective.

Pentru corectarea unei
erori gramaticale.

2. Art. 39. � �

(2) Cultele religioase au acces liber la mijloacele
de informare în masª ale statului, fªrª
discriminare, cu respectarea principiului
proporþionalitªþii.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 39 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

(2) Cultele religioase au acces liber la mijloacele de
informare în masª publice, fªrª discriminare, cu
respectarea principiului proporþionalitªþii.

Pentru a respecta statutul
legal al  Societªþii
Române de
Radiodifuziune ”i al
Societªþii Române de
Televiziune.
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3. Peste tot, în cuprinsul legii, unde apare termenul
mânªstire .

Amendament propus de Comisie

Peste tot, în cuprinsul legii, termenul mânªstire  este
înlocuit cu mªnªstire .

Pentru a respecta
recomandªrile Academiei
Române.

4. Art. 55. � Activitatea privind evidenþa, pªstrarea,
conservarea, restaurarea ”i valorificarea bunurilor
culturale mobile ”i imobile, cu prioritate a celor ce
fac parte din patrimoniul cultural-naþional  aflate în
proprietatea sau folosinþa cultelor, se desfª”oarª în
conformitate cu legislaþia în vigoare , cu sprijinul
statului.

Amendament propus Comisie

Art. 55 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 55. � Activitatea privind evidenþa, pªstrarea,
conservarea, restaurarea ”i punerea în valoare a
bunurilor culturale mobile ”i imobile, cu prioritate, a
celor ce fac parte din patrimoniul cultural naþional ,
aflate în proprietatea sau folosinþa cultelor, se desfª”oarª
în conformitate cu legislaþia în vigoare.

Pentru o corectª
înþelegere a acþiunilor
care se întreprind pe
seama bunurilor culturale
imobile ”i mobile ”i
pentru a respecta
legislaþia în materie, care
nu permite sprijinirea
necondiþionatª a
activitªþilor precizate în
articol, pentru bunurile
culturale în cauzª.

5. Art. 56. � Prioritªþile ”i modul de utilizare a
fondurilor alocate de la bugetul de stat, pe
principiul proporþionalitªþii , pentru activitªþile
prevªzute la articolul 55 se vor stabili ”i controla
de cªtre Ministerul Culturii , Secretariatul de Stat
pentru Culte împreunª cu alte organe abilitate de
lege, cu consultarea proprietarului bunului în
cauzª.

Amendament propus de Comisie

Art. 56 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 56. – Prioritªþile ”i modul de utilizare a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, în conformitate cu
legislaþia specificª , pentru activitªþile prevªzute la art.
55 se vor stabili ”i se vor controla de cªtre Ministerul
Culturii ”i Secretariatul de Stat pentru Culte, împreunª
cu alte organe abilitate de lege, cu consultarea
proprietarului bunului în cauzª.

˛n alocarea fondurilor
alocate de la bugetul de
stat pentru activitªþile
precizate la art. 55,
singurul criteriu care
poate fi avut în vedere
este cel ”tiinþific,
indiferent de cultul
religios cªruia îi aparþin
bunurile în cauzª. Din
motive de tehnicª
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legislativª.

AMENDAMENTE RESPINSE

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea respingerii

0 1 2 3

1. Art. 39. �

(2) Cultele religioase au acces liber la mijloacele
de informare în masª ale statului, fªrª
discriminare, cu respectarea principiului
proporþionalitªþii .

Amendament propus de dl. deputat Kakkasy Sándor

Alin. (2) din art. 39 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

(2) Cultele religioase au acces liber la mijloacele de
informare în masª publice, fªrª discriminare.

Principiul
proporþionalitªþii este
utilizat ”i în alte cazuri,
de exemplu, în cel al
emisiunilor pentru
minoritªþile naþionale.

PREª EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU

Experþi parlamentari,

Cristina DAN Virgil “tefan NIÞULESCU


