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A V I Z 
asupra  propunerii legislative privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române şi a 
celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi umanitare  

 
                 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române şi a celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale 
şi umanitare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 147 din 17.03.2008  şi înregistrată cu nr.31/248 din 
18.03.2008. 
                Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 12 martie 2008.                

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă  în şedinţa din  15 aprilie 2008. 

 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, nr.1519 din 
05.11.2007, precum şi punctul de vedere al Guvernului transmis cu adresa 
nr.3145/22.11.2007, prin care nu susţine  adoptarea acestei iniţiative legislative.  
                Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române şi a celorlalte culte religioase prin acordarea a cel puţin 0,5% din produsul intern brut 
pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi umanitare. 
                În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât există o 
reglementare în domeniu, Legea 289/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor care prevede că toate cultele recunoscute beneficiază, la cerere, de sprijinul material al 
statului, în raport cu numărul credincioşilor, statul sprijinind şi activitatea cultelor ca furnizori 
de servicii sociale. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
                                          PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
                                          Sergiu ANDON                              George BĂEŞU 
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