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  La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, lipsind domnii 
Tokay Gheorghe, din Grupul parlamentar al UDMR şi Olteanu Ioan, din 
Grupul parlamentar USD-PD - care sunt membrii ai Guvernului. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei care, în deschidere, a supus spre aprobare ordinea de zi: 
  1. Examinarea proiectului de Lege privind utilizarea unor 
lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). 
  2. Examinarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune. 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea 
de zi, dl. preşedinte informează participanţii asupra proiectelor de legi şi 
propunerilor  legislative care au sosit pe adresa comisiei începând cu data de 
1 septembrie 1997.  
  Se trece la analizarea primului punct înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica 
Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). 
  Primul înscris la cuvânt, dl. deputat Pintea Ioan, consideră că 
discutarea acestui proiect de lege acum i se pare o măsură pripită şi pe un 
fond de nepregătire a deputaţilor (aşa cum s-a mai întâmplat şi în cazul Legii 
învăţământului) - grabă nejustificată, având în vedere că asupra acestui 
proiect de lege au avut reticenţe atât preşedintele ţării - Emil Constantinescu, 
cât şi preşedintele Camerei Deputaţilor - dl Ion Diaconescu, pentru a nu mai 
reaminti reacţiile din mass-media. De asemenea, trebuie luat în calcul faptul 
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că cealaltă comisie sesizată în fond - Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi - a dat un aviz negativ acestui proiect de lege. 
  Dl. preşedinte  Marţian Dan  consideră  că nu poate fi vorba de 
"o discutare în grabă" a acestui proiect de lege, avându-se în vedere că el ne-a 
fost înaintat încă din luna iunie dar, pe lângă faptul că au existat o serie de 
priorităţi (audierile persoanelor implicate în incidentul care a avut loc la 
Odorheiu Secuiesc), acest proiect de lege a mai fost trecut pe ordinea de zi şi 
a şedinţei comisiei din data de 27 august 1997, dar s-a preferat - la momentul 
respectiv - să nu fie luat în discuţie pentru că în sală nu se aflau şi deputaţii 
care aparţin acestui cult (greco-catolic).  
  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner consideră că această 
problemă trebuie rezolvată fără pasiune. În ceea ce priveşte punctul de vedere 
al d-lui deputat Pintea, că lucrurile ar trebui rezolvate pe cale amiabilă între 
reprezentanţii celor două culte, domnia sa aminteşte că acest lucru s-a 
încercat timp de 7 ani dar, de fiecare dată, discuţiile s-au soldat cu un eşec.  
  În ceea ce priveşte raportul nefavorabil elaborat de Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, el nu trebuie să influenţeze opinia 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, mai ales dacă se ţine seama de faptul că Senatul a adoptat acest 
proiect de lege. 
  Dl. deputat Tănase Tăvală, în luarea de cuvânt, a arătat că 
lichidarea Bisericii Greco-Catolice a fost o iniţiativă stalinistă. Actul 
reparatoriu faţă de acest abuz a fost făcut după Revoluţia din 1989, când 
cultul greco-catolic a fost repus în legalitate. Această măsură nu a fost însă 
suficientă, pentru că,  deşi au avut loc mai multe întâlniri între reprezentanţii 
celor două biserici, problema nu a fost decât parţial rezolvată, astfel că, după 
7 ani, într-o serie de localităţi credincioşii greco-catolici îşi mai desfăşoară 
încă serviciul divin în locuri total improprii (parcuri, şcoli, cămine culturale 
etc.). Este clar că datorită intoleranţei manifestate, un nou dialog între 
reprezentanţii celor două culte nu va putea duce la lichidarea conflictelor 
locale, fapt pentru care o lege care să reglementeze această problemă este 
considerată la acestă oră oportună. 
  În ceea ce priveşte proiectul de lege, dl. Tănase Tăvală propune 
amendarea sa cu adăugarea a trei articole, în continuarea articolului unic, şi 
care au următorul conţinut: 
  - amendamentul 1 (art.2) - "În localităţile în care există un singur 
lăcaş 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 al lăcaşului va fi întocmit de reprezentanţii 
celor două culte". 
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  - amendamentul 2 (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". 
  - amendamentul 3 (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, ale clerului local şi al credincioşilor din 
cele două culte, care asigură aplicarea prezentei legi". 
  Următorul înscris la cuvânt, dl. Şincai Ovidiu, împărtăşind unele 
puncte de vedere ale celorlalţi vorbitori, arată că problema este deosebit de 
complexă şi că trebuie soluţionată cu mare băgare de seamă. Noi trebuie să 
dăm curs favorabil acestui proiect de lege din raţiuni de principiu şi ţinând 
seama de modul în care s-au rezolvat probleme similare ale unor minorităţi 
naţionale din România. În cazul în care acest proiect de lege va fi respins se 
va naşte de la sine întrebarea de ce unor minorităţi etnice, ca de exemplu 
evreilor, le-au putut fi retrocedate o serie de bunuri, inclusiv sinagogi, iar 
unei minorităţi religioase - cum este cultul greco-catolic -  nu i se pot 
retroceda lăcaşuri de cult, care i-au  aparţinut înainte de 1948. S-a discutat că 
ar fi bine să existe un dialog, dar s-a văzut clar că,  în decursul de 7 ani, 
acesta nu a dus la soluţionarea problemei. S-a invocat faptul că, în anunite 
localităţi, sunt foarte puţini enoriaşi greco-catolici şi că nu există temei să li 
se retrocedeze o biserică. Întrebarea, însă, se pune altfel: de ce se poate face o 
clasă în care învaţă, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
din acest an de modificare a Legii învăţământului, 1-2 copii aparţinând unei 
minorităţi lingvistice şi nu se poate retroceda o biserică acolo unde sunt 
credincioşi greco-catolici puţini, mai ales dacă acea biserică le-a aparţinut 
înainte de 1948. Domnia sa crede că lucrul cel mai bun ar fi fost dacă 
proiectului de lege i-ar fi fost anexată şi o listă care să cuprindă lăcaşurile de 
cult, pe localităţi,  care fac obiectul prevederilor acestei legi.  
  În ceea ce priveşte amendamentele propuse de dl. Tăvală, dl. 
Şincai consideră că amendamentul nr. 1 este greu de acceptat pentru că el 
presupune un amestec şi o intervenţie din partea statului în treburile interne 
ale bisericii.  
  Dl. Pintea Ioan, în calitatea sa de prelat, a căutat să explice de ce 
slujbele alternative nu sunt o soluţie. Dogmatica ortodoxă, de exemplu, nu 
permite ca, într-o zi, să se ţină două liturghii în acelaşi lăcaş de cult. 
  Următorul vorbitor, dl. deputat Petre Ţurlea, consideră că 
trecerea pe ordinea de zi a acestui proiect de lege nu este oportună în 
condiţiile în care Comisia juridică s-a pronunţat pentru respingerea lui. 
Amestecul statului în problemele bisericii nu numai că ar duce la încălcarea 
unor prevederi constituţionale (alin.5 al art.29 din Constituţia României), dar 
ar crea tensiuni în plus în Ardeal care s-ar adăuga celor existente. Statul  nu 
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poate interveni în această problemă prin aplicarea unor acte normative, ştiut 
fiind că bunurile Bisericii Ortodxe aparţine comunităţii religioase respective, 
contrar Bisericii Greco-Catolice, unde bunurile aparţin bisericii ca instituţie 
şi, în ultimă instanţă, papei.  
  În ce priveşte tendinţa de a afirma mereu că numai episcopii şi 
preoţii greco-catolici au avut de suferit după 1948, când au fost aruncaţi în 
puşcării pentru convingerile lor religioase, lucrurile nu stau deloc aşa. De o 
soartă similară au avut parte şi prelaţii ortodocşi: un singur exemplu fiind 
acela al înaltului prelat Nicodim Munteanul, care a murit în detenţie. 
Afirmaţiile că numai greco-catolicii au avut de suferit trebuiesc temperate 
datorită faptului că, în egală măsură, ambele culte au avut parte de un 
tratament similar. 
  În ceea ce priveşte afirmaţia că dialogul dintre reprezentanţii 
celor două biserici nu a dus nicăieri, nu este conform cu realitatea deoarece o 
serie importantă de probleme au fost rezolvate tocmai datorită acestui dialog. 
Problema care se ridică este prozelitismul virulent pe care îl practică cultul 
greco-catolic. În contextul în care populaţia o duce din ce în ce mai greu din 
punct de vedere material o serie de reprezentanţi ai acestui cult au distribuit 
ajutoare, primirea lor fiind condiţionată de aderarea la acest cult. Tot în acest 
context se înscrie şi faptul că prin mituirea unor organe locale s-au cumpărat 
terenuri în imediată vecinătate a bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe pentru a 
se construi biserici greco-catolice sau catolice, exemplul cel mai concludent 
fiind acela al cumpărării terenului pentru construirea unei biserici catolice 
chiar în poarta Voroneţului. Alt exemplu oferit de domnia sa în sprijinul 
afirmaţiei  că acest cult practică un prozelitism agresiv este cel conform 
căruia biserica greco-catolică şcolarizează un număr nelimitat de preoţi, cu 
mult peste numărul necesar.  
  Dl. deputat Hrebenciuc Viorel împărtăşeşte punctul de vedere al 
d-lui Şincai conform căruia atât timp cât unor minorităţi etnice li s-au 
recunoscut nişte drepturi şi acestei minorităţi religioase trebuie să i se 
recunoască drepturile ce le are, dar nu este bine să se minimalizeze tensiunile 
care vor apare în clipa în care această lege va fi pusă în aplicare; intensitatea 
acestora nu poate fi apreciată atâta timp cât nu există o situaţie completă 
privind numărul lăcaşurilor de cult care vor fi afectate prin efectul legii. Una 
este ca aceste slujbe alternative să se ţină în câteva biserici şi alta este ca ele 
să se ţină în câteva sute de biserici. Când s-a trecut la restituirea averilor 
evreieşti, de exemplu, s-a ştitut cu precizie ce trebuie să se dea inapoi şi la cât 
se ridică efortul pe care statul trebuie să-l facă, pe când, în cazul de faţă, nu s-
au făcut nici cele mai vagi estimări, motiv pentru care domnia sa, dintru 
început, menţionează că se va abţine de la votarea acestei legi. 
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  Dl. deputat Varga Attila atrage atenţia asupra a două aspecte 
care i se par semnificative. Primul se referă la invocarea neconstituţionalităţii 
acestei legi care i se pare a nu fi reală atât timp cât cultul greco-catolic a fost 
desfiinţat de către stat, situaţie ce reclamă ca tot statul să se implice şi în 
luarea măsurilor reparatorii. A doua problemă este invocarea creării unor 
tensiuni. Nedumerirea domniei sale este legată de faptul că de fiecare dată  
 
este invocată numai sensibilitatea majorităţii, fără a se ţine seamă şi de aceea 
a minorităţii, fie ea naţională sau religioasă, chiar dacă aceasta din urmă nu se 
manifestă la fel de puternic. 
  D-na deputat Mitzura Arghezi este de părere că problema ce o 
discutăm este una deosebit de delicată. Ideea că trebuie făcută o reparaţie este 
justă în fondul ei. Dar asta va duce la tensiuni şi la amărăciuni în rândul unor 
comunităţi de ortodocşi. De aceea nu aş fi de acord cu retrocedarea unor 
bunuri către biserica greco-catolică fără să ştiu ce consecinţe ar genera 
aplicarea legii. 
  Dl. deputat Pintea Ioan, luând din nou cuvântul, atrage atenţia 
asupra faptului că proiectul de lege, aşa cum este el alcătuit, nu oferă nici un 
fel  de  garanţii asupra faptului că odată cu restituirea bisericilor nu se va 
trece şi  la  restituirea   terenurilor,   a caselor şi a cimitirelor parohiale   care 
au aparţinut greco-catolicilor.  
  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner crede că problema Bisericii 
Greco-Catolice a fost mult exagerată, fapt care a făcut ca societatea 
românească să minimalizeze pericolul real care o pândeşte, şi anume 
inflitrarea sectelor religioase, care începe să se facă simţită din ce în ce mai 
puternic.  
  Concluzionând, dl. preşedinte Marţian Dan  a arătat că 
împărtăşeşte punctul de vedere al colegilor domniei sale, în sensul că 
problema este deosebit de delicată şi că ea trebuie rezolvată cu înţelepciune şi 
fără patimă. Repunerea în legalitate a Bisericii Greco-Catolice care s-a făcut 
imediat după Revoluţia din decembrie 1989, prin abrogarea Decretului 
358/1948, ca şi prin intrarea în vigoare a Decretului-Lege nr.126/1990 a dus 
la restituirea bunurilor care au aparţinut bisericii greco-catolice până în 1948 
şi care au intrat în proprietatea statului. De asemenea, statul a acordat alocaţii 
de la buget în vederea construirii a zeci de biserici pentru greco-catolici. 
Totuşi, problema lăcaşurilor de cult ale Bisericii greco-catolice, care de altfel, 
la nivelul parohiilor, n-au constituit obiectul Decretului 358 din 1948, n-a 
fost soluţionată. Ea ţinea de desfăşurarea dialogului şi de găsirea unor soluţii 
acceptabile ambelor biserici implicate în această problemă. Acest dialog n-a 
funcţionat, deşi Parlamentul a depus, în cei 7 ani care au trecut de la 
Revoluţia din decembrie 1989, eforturi în vederea medierii întâlnirilor dintre 
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reprezentanţii celor două culte religioase. Discuţiile însă nu s-au bucurat de 
efectul scontat datorită neîncrederii de care au dat dovadă ambele părţi. 
Dovada acestei neîncrederi şi chiar a intoleranţei se face simţită şi astăzi, ea 
desprinzându-se din conţinutul unor memorii care sosesc pe adresa comisiei. 
Desigur că rezolvarea problemei pe calea înţelegerii dintre reprezentanţii 
celor două culte ar fi fost soluţia cea mai bună şi speranţele au crescut după 
întâlnirea din anul 1993 de la Balaman (Liban), la care au participat  
 
reprezentanţi ai bisericilor ortodoxe şi ai Bisericii Romano-Catolice, inclusiv 
reprezentanţi ai Papei,  când se părea că cele două biserici au găsit, în sfârşit, 
o soluţie de rezolvare a tensiunilor în legătură cu bunurile ce au aparţinut 
înainte de instaurarea regimurilor comuniste în estul şi centrul Europei unor 
biserici subordonate canonic Bisericii Romano-Catolice. Trecerea timpului a 
dovedit însă că lucrurile în loc să se rezolve au reintrat pe vechiul făgaş. 
  În legătură cu proiectul de lege propriu-zis pe care îl discutăm 
am rezerve deoarece adoptarea lui ar putea aduce atingere prevederilor art.29, 
alin.5 din Constituţia României, care consacră autonomia cultelor religioase 
faţă de stat. Este motivul pentru care statul n-ar putea interveni cu măsuri 
normative consacrate de lege în soluţionarea unei probleme ce priveşte 
relaţiile dintre două biserici creştine. Prin asta s-ar crea un precedent care nu 
doar ar fi neconstituţional dar ar comporta mari pericole pentru impunerea 
unei noi gândiri politice în conceperea naturii înseşi a raporturilor dintre stat 
şi cultele religioase într-o societate democratică şi pluralistă, care garantează 
libertatea credinţelor religioase şi a cultelor. 
  În acelaşi timp, este limpede că lucrurile nu pot rămâne în 
punctul în care se află ele astăzi în ce priveşte situaţia bisericii greco-catolice. 
O soluţie de rezolvare a problemelor rămase în suspensie trebuie găsită. Dacă 
plenul Camerei Deputaţilor ar respinge proiectul de lege, s-ar impune ca 
Parlamentul României să adopte o Recomandare, prin care să se adreseze 
ierarhilor celor două biserici să se întâlnească, să discute situaţia lăcaşurilor 
de cult ce au aparţinut bisericii greco-catolice şi să găsească un compromis 
acceptabil ambelor părţi. Documentul Parlamentului ar trebui, de asemenea, 
să  includă  o recomandare către Guvernul României ca, în spiritul 
Decretului-Lege nr.126/1990, să sprijine mai consistent construirea unor 
lăcaşuri de cult în acele localităţi în care credincioşii greco-catolici nu dispun 
în prezent de astfel de lăcaşuri, deşi până în 1948 ei au avut biserici în acele 
localităţi. 
  Pe l ângă amendamentele propuse de dl. deputat Tănase Tăvală 
s-au mai făcut două propuneri de amendare: 
  - prima aparţine d-lui Şerban Rădulescu-Zoner şi ea sugerează 
eliminarea sintagmei "cel puţin" din textul articolului unic, dându-i în acest 
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fel un caracter mai restrictiv decât are el în varianta aprobată de Senat, spre a 
reduce tensiunile care există între cele două biserici. 
  Propunerea  a  fost   respinsă,  neîntrunind majoritate de voturi 
(4 pentru, 3 abţineri şi 6 împotrivă). 
  - a doua aparţine d-lui deputat Liviu Mera şi constă din 
eliminarea din textul articolului unic a cuvântului "rurale".  
 
 
 
  Această propunere, care extinde reglementarea din proiectul de 
lege şi la lăcaşurile de cult din mediul urban, a fost acceptată cu majoritate de 
voturi (7 voturi pentru, unul împotrivă şi 5 abţineri). 
  Articolul unic a fost acceptat cu majoritate de voturi (8 voturi 
pentru, 3 împotrivă şi 2 abţineri). 
  Amendamentele d-lui deputat Tăvală au fost acceptate cu 
majoritate de voturi, fiind votate astfel:  
  - amandamentul 1: (art.2) - "În localităţile în care există un 
singur lăcaş 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 al lăcaşului va fi întocmit de 
reprezentanţii celor două culte" a fost acceptat cu 7 voturi pentru, 3 abţineri şi 
3 voturi împotrivă. 
  - amendamentul 2: (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" a fost acceptat cu 8 
voturi pentru, 3 împotrivă şi 2 abţineri. 
  - amendamentul 3: (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, ale clerului local şi al credincioşilor din 
cele două culte, care asigură aplicarea prezentei legi" a fost acceptat cu 7 
voturi pentru, 2  împotrivă şi 4 abţineri. 
  În continuarea şedinţei s-a trecut la examinarea punctului doi de 
pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune. 
  La această propunere legislativă dl. preşedinte Marţian Dan a 
făcut propunerea de amendare a textului literei d, alin.2, art.20 din Legea 
41/1994, care urmează să sune astfel: "realizatorii de programe din Societatea 
Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune desemnează 
în plen, din rândul lor, prin vot secret, candidaţii pentru câte două locuri". 
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  Motivare: în Consiliul de administraţie este necesar să fie 
numite persoane, din interiorul celor două societăţi, cu înaltă competenţă 
profesională şi cu contribuţii notabile la realizarea programelor de radio şi 
televiziune şi care au autoritatea profesională de a face sugestii şi a oferi 
soluţii pentru luarea celor mai bune decizii în vederea orientării şi realizării 
programelor în conformitate cu funcţiile culturale, educative, estetice şi 
informative ce revin serviciilor publice de radio şi televiziune. 
  Propunerea  n-a întrunit majoritatea necesară de voturi. 
  
 
  În final, comisia s-a pronunţat pentru acordarea unui aviz 
favorabil propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr. 
41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune. 
   
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Şincai Ovidiu 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
 
 
Chisnăr Atena 


