
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 24 noiembrie 1999 

 
 

 
La lucrările  Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale din data de 24 noiembrie 1999 au participat 
13 deputaţi, lipsind domnul deputat Viorel Hrebenciuc, din Grupul 
parlamentar al PDSR. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, şi a avut înscrisă pe ordinea de zi, ca unic punct, 
continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind regimul general al 
cultelor religioase.  

Au răspuns la invitaţia Comisiei următoarele culte:  
- Biserica Ortodoxă Română, reprezentată de: 

• µ Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Alba Iulia 

• µ Pr. Prof. dr. Ioan N. Floca, decan – Patriarhia Română 
• µ Ion Neagu, consilier juridic – Patriarhia Română 

- Vicariatul Ortodox Ucrainean - Sighetul Marmaţiei, reprezentat de: 
• µ Pr. Ion Piţura, vicar 

- Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, reprezentată de: 
• µ Pr. Isidor Mărtinică, rector 

- Mitropolia Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) Alba-Iulia şi 
   Făgăraş-Blaj, reprezentată de: 

• µ Pr. Cristian Sabău, vicar general 
• µ Pr. Dr. Ioan Mitrofan, rector 
• µ Pr. Iosif Furtună, profesor 

- Eparhia Reformată din Ardeal-Cluj, reprezentată de: 
• µ Csiha Kálmán, episcop 
• µ Tokes Elek, consilier 
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- Biserica Evanghelică C.A. Sibiu, reprezentată de: 
• µ Cristoph Klein, episcop 
• µ Gunesch Friedrich, consilier 

- Episcopia Evanghelică S.P. Cluj, reprezentată de: 
• µ Mózes Árpád, episcop 
• µ Adorjáni Deszö-Zoltán, protopop şi consilier 

- Episcopia Unitariană, reprezentată de: 
• µ Szabó Árpád, episcop 

- Eparhia Armeană, reprezentată de: 
• µ Pr. Bogdan Ezras, consilier eparhial 

- Mitropolia Cultului Creştin de Rit Vechi, reprezentată de: 
• µ Pr. Anghel Eugen, consilier 

- Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste, reprezentată de: 
• µ Paul Negruţ, preşedinte 
• µ Av. Salonica Taloş, consilier juridic 
- Cultul Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, reprezentat de: 
• µ Emil Bulgăr, vicepreşedinte 
- Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea, reprezentată de: 
• µ Viorel Dima, director 
- Uniunea Cultului Creştin după Evanghelie, reprezentată de: 
• µ Ciucur David, vicepreşedinte 
- Biserica Evanghelică Română, reprezentată de: 
• µ Viorel Ionescu, membru în Sfatul de fraţi 
- Federaţia Comunităţilor Evreieşti (Mozaice) din România, reprezentată de: 
• µ Av. Sorin Iulian, secretar general  
• µ Theodor Wexler, consilier 

În deschiderea lucrărilor, domnul deputat Marţian Dan a 
mulţumit invitaţilor pentru participare.  

Înainte de a se trece la dezbaterea proiectului de lege, domnul 
deputat Tănase Tăvală a făcut o declaraţie în care a informat participanţii că 
nu are nici o legătură cu insinuările apărute în presă în legătură cu susţinerea 
unor amendamente, formulate de Misiunea Română pentru Europa din 
Timişoara, şi adresate comisiei. Domnia sa a declarat public că nu are ştiinţă 
de conţinutul acestor amendamente, cu atât mai puţin faptul că şi le-ar fi 
însuşit pentru susţinere.  

După această intervenţie, domnul deputat Marţian Dan a invitat 
reprezentanţii cultelor religioase să se înscrie la cuvânt, pentru a se trece la 
dezbaterea proiectului de lege. 

Primul vorbitor a fost domnul Dorel Dorian, deputat din Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale alta decât cea maghiară, şi care este 
reprezentantul în parlament al etniei evreieşti. Domnul Dorel Dorian 
consideră că Decretul-lege 177/1948 era mai puţin restrictiv decât acest 
proiect de lege. În cazul în care va rămâne procentul de 5% etnia pe care o 
reprezintă nu se va mai putea organiza.  
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O altă problemă pe care, personal, o consideră bizară este aceea 
că un cult nou ar trebui să numere mai mulţi membri decât cele legal 
constituite.  

Domnul Sorin Iulian, secretar general al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti (Mozaice) a propus ca proiectul de lege să fie trimis Guvernului 
pentru o nouă redactare, după ce vor fi consultaţi reprezentanţii cultelor. 

Domnul deputat Marţian Dan a oferit invitaţilor o serie de 
lămuriri asupra problemelor legate de tehnica legislativă. Astfel: Guvernul 
poate iniţia proiecte de lege, parlamentarii pot iniţia propuneri legislative. 
Propuneri legislative mai pot iniţia şi grupuri de cetăţeni, în anumite condiţii. 
În cazul de faţă, acest proiect de lege a fost iniţiat de Guvern, care l-a trimis 
spre dezbatere Camerei Deputaţilor. Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale i s-a încredinţat elaborarea raportului,  
alte 5 comisii fiind sesizate pentru avizare. Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale a considerat că trebuie ascultate şi 
vocile reprezentanţilor bisericii, pentru ca, ţinând cont de opiniile şi sugestiile 
lor, textul să poată fi îmbunătăţit printr-o serie de amendamente.  Întoarcerea 
lui la Guvern ar fi împotriva procedurilor parlamentare normale.  

Domnul deputat Tokay György consideră că este regretabil că 
domnul secretar de stat Brânzea Nicolae, de la Secretariatul de Stat pentru 
Culte, nu se află prezent la această dezbatere. Ar trebui să se înţeleagă că 
prezenţa domniei sale nu este opţională, ci obligatorie. 

Domnul Frunză Florinel, de la Secretariatul de Stat pentru Culte, 
a comunicat că domnul secretar de stat nu va absenta la această şedinţă, dar va 
întârzia, deoarece a fost reţinut cu ocazia unei primiri oficiale. 

Domnul preşedinte Marţian Dan şi-a exprimat nedumerirea în 
legătură cu cererea de retragere a proiectului de lege, deoarece, în şedinţa 
trecută, s-a ajuns la concluzia, pe baze consensuale, ca în şedinţa de astăzi 
fiecare cult să-şi expună punctul de vedere, pentru ca el să fie consemnat şi, 
eventual, însuşit de membrii comisiei. 

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a fost de acord cu 
observaţia făcută de domnul deputat Tokay György în ceea ce priveşte 
absenţa domnului secretar de stat Brânzea, şi a precizat, pentru invitaţi, că, în 
conformitate cu procedurile parlamentare, numai dacă unul dintre deputaţi îşi 
însuşeşte punctele de vedere ale reprezentanţilor cultelor, le pot prezenta ca 
amendamente. 

Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe 
de Alba-Iulia, a subliniat în cuvântul domniei sale că de ani de zile participă 
la întruniri care au avut în vedere elaborarea acestei legi. Este drept că ultima 
formă a suferit o serie de modificări, dar care nu sunt de esenţă, acesta 
rămânând acelaşi, în spiritul lui. Modificările făcute nu justifică, însă, cererea 
retragerii lui pentru o nouă formulare. 

Domnul Paul Negruţ, Preşedintele Uniunii Comunităţilor 
Creştine Baptiste, a mulţumit pentru invitaţie, dar a precizat că cultul pe care 
îl reprezintă consideră că acest proiect de lege încalcă anumite prevederi 
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constituţionale, precum şi o serie de documente internaţionale, fiind mai 
restrictiv chiar decât Decretul-lege 177/1948. 

Domnul Viorel Dima, reprezentantul Bisericii Creştine 
Adventiste de Ziua a Şaptea a considerat, la rândul său, că proiectul actual a 
suferit modificări substanţiale, forma prezentă conţinând prevederi 
neconstituţionale şi care îngrădesc cultele, chiar mai rău decât o făcea 
Decretul-lege 177/1948. 

Pr. Bogdan Ezras, consilier eparhial al Episcopiei Armene, a 
menţionat în cuvântul domniei sale că la art. 57 cultul pe care îl reprezintă a 
avut o serie de amendamente de care nu s-a ţinut seama când s-a elaborat 
acest proiect de lege, şi propune să fie dată şi forma anterioară, pentru a putea 
fi discutat în paralel. 

Domnul Florinel Frunză, de la Secretariatul de Stat pentru Culte, 
a adus la cunoştinţa participanţilor faptul că forma proiectului luată acum în 
discuţie a fost supusă spre avizare unui număr de 8 ministere, care au adus o 
serie de modificări, care sunt invocate acum, precum şi Consiliului Legislativ. 
Domnia sa a subliniat că modificările nu aparţin Secretariatului de Stat pentru 
Culte, ci Guvernului.  

Domnul Neagu Ion, consilier juridic al Patriarhiei Române, a 
menţionat în cuvântul său că există o tehnică legislativă şi că este normal ca 
forma finală a unei legi să nu fie aceeaşi cu cea înaintată, pentru că aceasta, 
trecând prin Guvern, suferă modificări şi, deci, nu poate avea un conţinut 
identic cu prima formă.  

Domnul Christoph Klein, episcoul Bisericii Evanghelice  C.A. 
Sibiu, a vorbit nu numai în numele domniei sale, ci şi în numele altor biserici 
ai căror reprezentanţi participă la discuţii (Arhiepiscopia Romano-Catolică 
Alba-Iulia, Episcopia Reformată Ardeal-Cluj, Biserica Unitariană, Biserica 
Evavghelică S.P. din România), precizând poziţia pe care o au în legătură cu 
proiectul de lege: 

1. Această lege trebuie să consacre egalitatea cultelor legal 
recunoscute în relaţia dintre ele şi faţă de autorităţile statului. 

2. Această lege trebuie neapărat să reglementeze restituirea 
bunurilor bisericeşti confiscate de regimul totalitar comunist. 

3. Trebuie să consfinţească atât statutul legal, cât şi finanţarea de 
către stat a învăţământului confesional. 

4. În locul unui sprijin proporţional din partea statului să se 
prevadă în lege un sprijin material după necesităţile şi specificul fiecărui cult. 

5. Se consideră ca necesară prevederea în lege a recunoaşterii 
personalităţii juridice a parohiilor, a comunităţilor confesionale locale, fără 
limitări discriminative procentuale. 

6. Legea trebuie să prevadă un tratament financiar îngăduitor şi 
de favorizare a activităţilor social-caritative ale cultelor. 

7. Proiectul Legii cultelor trebuie elaborat doar în baza unui 
consens şi, nicidecum, împotriva voinţei unora dintre cultele recunoscute. 
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În final, domnia sa a adăugat că bisericile menţionate sunt gata să 
contribuie la elaborarea unui asemenea proiect de lege. 

Domnul Florinel Frunză a atras atenţia că iniţiativa asupra 
acestui proiect de lege a avut-o Guvernul, şi numai acesta poate să elaboreze 
un altul. 
  Domnul deputat Marţian Dan a subliniat că discuţiile purtate în 
şedinţa trecută s-au dus în sensul demarării dezbaterilor şi, atunci, nu a fost 
vorba de oprirea acestuia, în sensul întoarcerii lui la Guvern. 

Sosirea domnului secretar de stat Nicolae Brânzea, l-a 
determinat pe domnul preşedinte Marţian Dan să-l pună la curent cu discuţiile 
purtate până în acest moment, precum şi cu propunerea formulată de mai 
multe culte de  retragere a proiectului de lege. 

Domnul Dima Viorel, reprezentantul Bisericii Creştine 
Adventiste de Ziua a Şaptea, a propus amânarea discuţiilor până când 
Bisericile vor depune primului-ministru o propunere de retragere, deoarece au 
apărut modificări care afectează fondul problemei. 

Domnul David Ciucur, vicepreşedintele Uniunii Creştine după 
Evanghelie, consideră că este o lege mai restrictivă decât cea făcută de 
comunişti. Reprezentanţii cultelor nu-şi mai recunosc legea la care au fost 
invitaţi pentru elaborare. 

Domnul deputat Ioan Pintea s-a arătat deosebit de surprins atât 
în ceea ce priveşte propunerea de retragere, cât şi de motivele invocate. Nu 
înţelege de unde a venit ideea retragerii proiectului de lege, deoarece în 
şedinţa trecută, în mod consensual, s-a stabilit ca astăzi să înceapă dezbaterile 
pe marginea legii. S-a invocat motivul că timpul de o săptămână a fost prea 
scurt pentru studierea sa şi că textul a rămas necunoscut. Domnia sa îi 
întreabă pe invitaţi pe ce bază au elaborat şi înaintat comisiei amendamentele 
cultelor pe care le reprezintă dacă nu cunoşteau textul proiectului. 

Domnul deputat Petre Ţurlea adresează participanţilor 
următoarele întrebări: Este sau nu nevoie de o lege a cultelor? Se vrea sau nu 
aplicarea ei? Sigur că textul poate fi îmbunătăţit, amendat, dar o respingere nu 
ar duce decât la o altă perioadă de 4-5 ani în care nu vor avea această lege. 
Trebuie ţinut cont că pentru elaborarea acestui text au fost necesare două 
legislaturi şi un şir de întâlniri nenumărate cu reprezentanţii cultelor. În cât 
timp consideră domniile lor că noul text va fi elaborat, dacă se reia totul de la 
capăt?  

În final, propune să se treacă la examinarea textului. 
Domnul deputat Varga Attila a făcut remarca că s-a deviat de la 

regula de a se asculta reprezentanţii cultelor, nimeni nu neagă importanţa 
acestui act normativ, dar trebuie să se ţină cont de dorinţa de retragere 
formulată de o serie de culte. 

Doamna deputat Mitzura Arghezi şi-a exprimat aceeaşi 
surprindere   faţă de propunerea de retragere, de vreme ce săptămâna trecută 
s-a luat hotărârea ca astăzi să înceapă dezbaterile. A doua remarcă a domniei 
sale a vizat acuza, repetată de mai mulţi reprezentanţi ai cultelor, că această 
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lege este mai restrictivă decât Decretul-lege 177/1948 elaborat de un guvern 
comunist, de vreme ce în acest moment se află la putere un partid creştin şi 
democrat, pe deasupra. 

Domnul secretar de stat Nicolae Brânzea îşi cere scuze pentru 
întârziere şi îşi exprimă, la rândul său, surprinderea faţă de propunerea de 
retragere. Proiectul este perfectibil, ca dovadă că a şi primit o serie de obiecţii,  
atât din ţară, cât şi din străinătate, dar în nici o scrisoare primită nu s-a 
precizat propunerea de retragere. Părerea domniei sale este că nu proiectul 
este nedemocratic, ci că domnesc încă o serie de suspiciuni. Legea poate fi 
amendată, articol cu articol, coeficienţii prevăzuţi pot fi modificaţi, deci care 
ar fi motivul principal care ar sta la baza întoarcerii sale la Guvern?  

Domnul deputat Tokay György consideră că legea, bineînţeles, 
că poate fi amendată, dar ea trebuie să fie elaborată pe baze consensuale. 

Domnul deputat Tănase Tăvală este de părere că suntem puşi în 
faţa situaţiei de a lua o decizie. Reprezentanţii cultelor nu pot să afirme că nu 
cunosc textul, pentru că li s-a înmânat fiecăruia în parte, în urmă cu o 
săptămână, ca dovadă că au şi făcut o serie de amendamente. Personal, 
consideră că retragerea acestui proiect de lege şi întocmirea unui alt text este 
o propunere nepotrivită şi care ar avea un efect păgubos, nimeni neavând 
nimic de câştigat. 

Domnul deputat Marţian Dan consideră că problema este dacă 
trebuie sau nu începute dezbaterile. Pledează pentru începerea lucrărilor, iar 
dacă Guvernul se va pronunţa pentru retragerea proiectului de lege, discuţiile 
de acum nu pot să fie decât utile, precum util ar fi să se asculte şi punctul de 
vedere al cultelor, în cadrul dezbaterilor generale. 

La propunerea formulată de domnul deputat Marţian Dan s-au 
ridicat o serie de obiecţii. Domnul Szabo Arpad, episcopul Episcopiei 
Unitariene, a invocat că textul legii nu este cunoscut decât de o săptămână şi, 
în cazul continuării dezbaterilor, ei se vor retrage de la discuţii pentru că 
acestea nu mai au rost. 

 De aceeaşi părere a fost şi Christoph Klein, episcopul Bisericii 
Evanghelice C.A. Sibiu. 

Domnul Paul Negruţ, reprezentantul Uniunii Comunităţilor 
Creştine Baptiste, a solicitat să nu demareze discuţiile de principiu şi 
amânarea acestora până când se va primi un punct de vedere al Guvernului. 

Domnul Ion Neagu a fost de părere că o serie dintre problemele 
invocate nu sunt pertinente, deoarece problema egalităţii cultelor este 
prevăzută la art. 17, iar în ceea ce priveşte retrocedările acestea nu au nici o 
legătură cu textul acestei legi, ci fac obiectul altei legi. În ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea legii-cadru se pot face amendamente.  

Pr. Cristian Sabău, vicar general al Mitropoliei Române Unite cu 
Roma (Greco-Catolică) Alba-Iulia şi Făgăraş,  a precizat că, în cazul în care 
se va cere retragerea, domnia sa va adresa Guvernului o cerere de urgentare 
pentru a nu se mai prelungi la infinit această situaţie. 
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Pr. Isidor Mărtinică, reprezentantul Episcopiei Romano-Catolice 
de Bucureşti, a fost de părere că ar trebui să se ia în considerare şi textul vechi 
de către membrii comisiei, şi să se facă o comparaţie între cele două. 

În replică, domnul deputat Marţian Dan a explicat că nu se poate 
lucra concomitent pe două texte, dar se pot face amendamente pe baza 
primului text.  

Episcopul Arpad Mozes, Episcopia Evanghelică S.P. Cluj, a 
precizat că, necunoscând textul decât de o săptămână, nu-şi pot expune 
punctul de vedere. 

Domnul Viorel Ionescu, reprezentantul Bisericii Evanghelice din 
România, consideră că această discuţie a irosit o mulţime de timp. Pe baza 
amendamentelor făcute să se întocmească o sinteză care să le fie adusă la 
cunoştinţă.  

Date fiind numeroasele obiecţii faţă de proiectul de lege, 
reprezentanţii cultelor care au arătat că proiectul Legii cultelor ar trebui 
elaborat pe baze consensuale au cerut Secretariatului de Stat pentru Culte să 
retragă proiectul de lege, considerat necorespunzător, urmând ca ei să depună 
în termen de o săptămână un memoriu la Guvern, care să conţină toate 
doleanţele cultelor, şi au solicitat membrilor comisiei să amâne dezbaterile 
asupra acestei legi până la efectuarea demersului menţionat.  

Domnul deputat Marţian Dan, considerând că situaţia este 
complicată, iar problema retragerii de la discuţii a unor culte nu ar mai crea 
posibilitatea îndeplinirii consensului, propune două modalităţi de rezolvare: 

1. Oprirea lucrărilor până la elaborarea punctului de vedere al 
Guvernului. 

2. Să se continue cu reprezentanţii cultelor care sunt de acord cu 
continuarea lucrărilor. 

În final, s-a mers pe cea de-a doua modalitate propusă. 
Discuţiile s-au reluat după o scurtă pauză. 
Au rămas la lucrări reprezentanţii următoarelor culte:  

- Patriarhia Română 
- Vicariatul Ortodox Ucrainean Sighetul Marmaţiei 
- Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti 
- Mitropolia Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) Alba-Iulia şi 

Făgăraş-Blaj 
- Eparhia Armeană  
- Mitropolia Cultului Creştin de Rit Vechi 
- Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea 
- Biserica Evanghelică Română 
- Federaţia Comunităţilor Evreieşti 

Primul amendament făcut aparţine Î.P.S. Andrei Andreicuţ, 
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba-Iulia, şi constă din îndreptarea 
unei greşeli de redactare. Trebuie menţionată “patriarhia” înaintea 
“mitropoliei”.  
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În cursul dezbaterilor ulterioare s-a considerat că textul este bine 
alcătuit în forma înaintată. 

Bogdan Ezras, consilier eparhial – Episcopia Armeană, propune 
următoarele amendamente: 
- la art. 15 alin. (5) anularea procentului restrictiv de 5% 
- la art. 17 şi 18 înlăturarea principiului proporţionalităţii 
- la   art. 57 cere eliminarea, pentru că acesta nu este decât o modificare a 

art. 37 din Decretul-lege 177/1948 
- la art. 69 cere să li se garanteze situaţia juridică actuală, şi anume, aceea de 

“cult recunoscut”, deoarece prin aplicarea art. 23 pct. 2 acest lucru este pus 
în pericol. 

Pr. Ion Piţura, vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean Sighetul 
Marmaţiei, cere ca Vicariatul Ortodox Ucrainean, întocmai ca Vicariatul 
Ortodox Sârb, să fie menţionat separat. 

Domnul Ştefan Ioniţă, director în Direcţia Relaţii Culte, face 
precizarea că recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Sârbe s-a făcut pe bază de 
reciprocitate, iar aceasta este subordonată Bisericii Ortodoxe Sârbe de la 
Belgrad. Acelaşi lucru se poate face şi cu cultul ortodox ucrainean, dar 
aceasta se poate face numai pe cale diplomatică cu statul ucrainean, lucru care 
nu este deloc simplu, el trebuind făcut pe principii diplomatice şi de 
reciprocitate. 

Pr. Ion Piţura menţionează faptul că ei vor să fie trecuţi în 
jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române, iar, cu sprijinul domnului deputat 
Petre Ţurlea, a formulat un amendament în sensul specificării, la art. 24, a 
sintagmei “care cuprinde şi Vicariatul Ortodox Ucrainean de Rit Vechi”.  

Cristian Sabău, vicar general – Mitropolia Unită cu Roma 
(Greco-Catolică) Alba-Iulia şi Făgăraş, a făcut, la rândul său, o serie de 
propuneri de amendare: 
- eliminarea art. 38 
- eliminarea art. 57, deoarece consideră că întâi trebuie să existe o lege a 

patrimoniului şi, abia după aceea, o lege a cultelor 
- art. 14 alin. (1) - consideră că această prevedere nu-şi are rostul până nu se 

va adăuga în textul articolului următoarea expresie: “îşi desfăşoară 
activitatea pe baza statutelor proprii”, eliminându-se textul de la 
“spirituală” până la “financiară”. 

- la art. 24 alin. (1), deoarece Biserica Greco-Catolică şi Ordinariatul 
Armean Catolic au disciplină diferită de a Bisericii Catolice de Rit Latin, 
să se introducă aceste trei structuri într-un singur cult ar reprezenta o 
greşeală şi o incoerenţă internă în lege. 

- la art. 24 alin. (2) propune corelarea cu art. 14, în acest fel realizându-se 
concordanţa 

Pr. Isidor Mărtinică, Arhiepiscopia Romano-Catolică de 
Bucureşti, cere eliminarea art. 38, care se referă la taina spovedaniei. 



 9

Î.P.S. Andrei Andreicuţ consideră că este normal ca preotul să nu 
fie chemat la anchete sau să dea declaraţii la poliţie, dar, este adevărat, că 
taina spovedaniei diferă de la cult la cult. 

Domnul Neagu propune următoarea reformulare: “Slujitorii 
cultelor religioase nu pot fi obligaţi să dezvăluie secretul spovedaniei”. Cu 
această propunere participanţii au fost de acord. 

Iulian Sorin, Federaţia Comunităţilor Evreieşti (Mozaice) din 
România: 
- la art. 24 alin. (2) pct. 13 titulatura “Cultul Mozaic” să fie înlocuită cu 

“Federaţia Comunităţilor Evreieşti” 
- la art. 31 propune introducerea, după sintagma “asistenţă socială”, a 

expresiei “şi medicală” 
- la art. 49 alin. (2) propune să se adauge următorul text: “Şi cimitirele sunt 

de drept proprietatea cultelor care le au în prezent, fiind insesizabile şi 
inalienabile”. 

Domnul Neagu atrage atenţia că, prin legile aflate în vigoare, se 
prevede că acestea sunt bunuri sacre. 
- de asemenea, tot la art. 49 (2),  a propus introducerea următorului text: “Şi, 

după caz, băile rituale şi abatoarele rituale”. 
- la art. 72 a cerut eliminarea cuvântului “centrale” 
- la art. 53 a cerut introducerea expresiei “ şi T.V.A.”, după sintagma “să fie 

scutite de impozit”. S-a replicat că dacă există o scutire de impozit nu se 
poate plăti T.V.A. 

Pr. Isidor Mărtinică, Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, 
cere să se grăbească legea retrocedării bunurilor aparţinând cultelor relgioase 
şi propune următoarele amendamente: 
- la art. 14 alin. (1) introducerea cuvântului “confesional”, după sintagma “de 
învăţământ” 
- la art. 14 alin. (2), la sfârşit, să se adauge “fiecărui cult şi biserici” 
- la art. 15 menţionează că nu este de acord cu procentul prevăzut, în ultimul 

alineat – 5% 
- la art. 23 nu este de acord cu proporţia de 0,5% 
- la art. 24 nu este de acord cu prima prevedere: “Biserica Ortodoxă Română 

este biserică naţională” 
- la art. 24 alin. (2) cerer să se înlocuiască titulatura de “Biserica Catolică 

din România de Rit Latin” cu cea de “Biserica Romano-Catolică” 
- la art. 39 nu este de acord cu proporţionalitatea în ceea ce priveşte accesul 

cultelor la mass-media 
- la art. 52, ultimul alineat, nu este de acord cu imixtiunea statului în 

problemele de cult şi, propune la alin. (1), introducerea sintagmei 
“contribuţii de la stat”, după sintagma “şi cheltuielile cultelor religioase” 

- la art. 57 alin. (2) propune introducerea sintagmei “potrivit statutului” 
Prof. Anghel Eugen, Mitropolia Cultului Creştin de Rit Vechi, 

cere eliminarea ultimei părţi  a alin. (2) al art. 57, textul fiind următorul: “Iar 
credincioşii care au plecat vor fi despăgubiţi în cotă parte, proporţional”. 
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La art. 62 cere să rămână alin. (1) şi (3), iar prevederile alin. (2) 
să constituie un articol separat sau să fie topit în conţinutul art. 63.  

Domnul Ioan Dima, de la Biserica Creştină Adventistă de Ziua a 
Şaptea, cere să fie introdus un articol care să pedepsească profanarea de 
morminte. 

În replică, domnul Ion Neagu, de la Patriarhia Română, a 
subliniat faptul că acest lucru se pedepseşte prin Codul penal. 

Nemafiind propuneri de amendamente sau obiecţii pe marginea 
proiectului de lege, domnul preşedinte Marţian Dan declară închise lucrările 
şedinţei. 

 
 
 

SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 
 
 

 
 

 
 


