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RAPORT  SUPLIMENTAR 
 
 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 

imobile care au aparţinut cultelor religioase din România  
 
 
 
 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, trimisă cu adresa 
nr. Pl x.292 din 17 septembrie 2013,  înregistrată cu nr. 31/1007 din 18 
septembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
dispoziţiilor  Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din data de 9 septembrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr. 279 din 15 aprilie 2013. 

Guvernul României a transmis puncte de vedere în anul 2013, 2016 
�i 2017  prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
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aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea introducerii unor precizări cu privire la 
imobilele ce pot fi retrocedate, în sensul extinderii noţiunii de imobile care 
pot face obiectul retrocedării. Astfel, se propune retrocedarea următoarelor 
categorii de imobile: 
- Imobile care au fost proprietatea unor asociaţii şi fundaţii caritative, 
educaţionale, de sănătate, sociale sau de altă natură, constituite de către şi în 
cadrul cultelor religioase, potrivit statutelor proprii, indiferent dacă acestea 
au fost sau nu reînfiinţate; 
- Imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ, sănătate, sociale sau de altă 
natură intabulate sub aceste denumiri în evidenţele imobiliare şi care, 
potrivit statutelor proprii, fac parte din corpul cultului religios, precum şi 
imobile care au fost proprietatea unor fonduri, depozite sau altor forme de 
organizare specifice cultului solicitant şi care, potrivit statutelor proprii sau 
legislaţiei în vigoare la data constituirii acestora, au fost fondate şi au avut 
legătură directă şi inseparabilă cu activitatea cultului religios, indiferent dacă 
acestea au fost sau nu reînfiinţate. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a transmis un aviz favorabil cu nr. 4c-5/207 din 3 
aprilie 2014. 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 
transmis un aviz negativă cu nr. 4c-6/356 din 24 septembrie 2013. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă mai sus 
menţionată, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctele 
de vedere ale Guvernului României în şedinţa din 21 noiembrie 2016. 

La lucrările comisiei au participat membrii comisiei conform listei de 
prezenţă. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că expunerea de motive nu 
reflectă cu exactitate fundamentarea noilor măsuri vizate şi nici necesitatea 
intervenţiei legislative. Propunerea legislativă nu realizează o clarificare mai 
amănunţită a persoanelor îndreptăţite, aşa cum se prevede în Expunerea de 
motive, ci de o veritabilă extindere a domeniului de reglementare, prin 
includerea în sfera de aplicare a legii şi a unor imobile care au fost 
proprietatea unor persoane juridice distincte de cultele religioase. S-a 
constatat că o extindere a obiectului de reglementare cu privire la alţi foşti 
proprietari ar contraveni scopului avut în vedere de legiuitor, cu atât mai 
mult cu cât, din practica realizată la nivelul Comisiei speciale de retrocedare, 
a reieşit faptul că modalitatea de organizare, statutul juridic şi modalitatea de 
dobândire a patrimoniului de către entităţile specificate în propunerea 
legislativă nu sunt clare. De asemenea, texte ale propunerii legislative 
creează premisele unor vicii de neconstituţionalitate prin raportare la 
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prevederile art. 15 alin. (2), art. 44 şi art. 136 din Constituţia României, 
republicată. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea Propunerii legislative pentru  modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. 

În data de 28 noiembrie 2016 iniţiativa legislativă a fost înscrisă pe 
ordinea de zi a Camerei Deputaţilor. 

În data de 14 martie 2017 plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea propunerii legislative la comisie pentru întocmirea unui raport 
suplimentar. 

Comisia juridică, de disciplină �i imunităţi a dezbătut iniţiativa 
legislativă în �edinţa din 17 decembrie 2019. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

Au fost analizate: expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, 
avizele comisiilor sesizate în avizare �i punctele de vedere ale Guvernului. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
             PREŞEDINTE,                                         SECRETAR 

            
            Nicu�or HALICI                           Aida – Cristina CĂRUCERU 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


