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Ieri, 16 octombrie 2007, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice - care a avut  pe ordinea de zi 

dezbaterea pentru raport a următoarei iniţiative legislative : 

Propunerea legislativă privind retrocedarea terenurilor cultelor 

religioase. 



 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din 

numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion 

Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Ghervazen Longher, Mircea 

Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, Vasile Emilian Cutean, Nati 

Meir, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus 

 Au fost absenţi: dl deputat Kovacs Attila - din Grupul 

parlamentar al UDMR, domnii deputaţi Gheorghe Albu şi Dumitru 

Becşenescu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat şi 

domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, iar dl deputat 

Gheorghe Chiper s-a aflat în concediu de odihnă. 

 La şedinţă a participat, din partea iniţiatorilor, dl senator 

Nicolae Vlad Popa şi din partea Guvernului - dl Töke Istvan, 

Secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 Membrii celor 2 Comisii  reunite au hotărât cu unanimitate de 

voturi să respingă iniţiativa legislativă, în pofida argumentaţiei 

prezentată de iniţiator, care a susţinut adoptarea acesteia, pe motiv 

că ar contribui la soluţionarea diferendului dintre greco-catolici şi 

ortodocşi, legat de retrocedarea proprietăţilor Bisericii Române 

Unite cu Roma, Greco-Catolică. Deputaţii au arătat - în susţinerile 

lor - că propunerea legislativă a primit avize negative din partea 

Consiliului Legislativ şi a Guvernului şi că există varianta folosită 

 2



deja de cultele religioase a reconstituirii dreptului de proprietate în 

instanţă. 
                                                        

 

                                                        PREŞEDINTE 
 

                                  deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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