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Ieri, 8 noiembrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat împreună cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi a avut pe ordinea de zi : Proiectul de Lege privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor. 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi din numărul 

total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Attila Varga, Ştefan Buciuta, 

Monica-Mihaela Ştirbu, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, 

Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru. Au fost 

absenţi dl deputat Gheorghe Albu, din Grupul parlamentar al Partidului Democrat şi dl Anton 

Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 

 Şedinţa a fost condusă de dl deputat Attila Varga, vicepreşedintele Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

 Dezbaterea a fost reluată începând cu articolul 19 din capitolul al doilea al proiectului de 

Lege. La lucrările celor două Comisii reunite au participat - din partea Guvernului - dl Adrian 

Lemeni - Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi 

reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale - “Centrul de Resurse Juridice” şi “Accept”. 

 După votarea cu unanimitate a art.19 din proiectul de lege în forma adoptată de Senat, au 

fost adoptate - cu unanimitate - şi articolele 20 şi 21 într-o formă amendată. Astfel, alineatele (1) 
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şi (2) ale art.20 au fost adoptate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. Însă alineatul (3) al 

al art.20 a fost adoptat într-o formă amendată - la propunerea dlui deputat Dragoş Ujeniuc, 

căpătând următoarea formulare: “Art.20 (3) - În caz de respingere a cererii, asociaţia religioasă 

poate solicita reluarea procedurii de dobândire a calităţii de cult numai dacă prezintă dovezi 

din care să rezulte că au încetat temeiurile care au dus la soluţia de respingere.” 

 În continuare, a fost adoptat cu unanimitate de voturi alineatul (4) al art.20 în forma 

adoptată de Senat. Apoi art.21 din proiectul de lege a fost adoptat într-o formă amendată - la 

propunerea dlui deputat Sergiu Andon - înlocuindu-se din varianta iniţială a Guvernului termenul 

“siguranţă” cu sintagma “securitate publică”, textul art.21 căpătând următoarea redactare: 

“Art.21 - Guvernul prin hotărâre, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, poate retrage 

calitatea de cult recunoscut atunci când, prin activitatea sa, cultul aduce atingeri grave securităţii 

publice, ordinii, sănătăţii ori drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.” 

şi titlul secţiunii a treia al proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  

 A fost adoptat - cu majoritate de voturi - într-o formă amendată, alineatul (1) al art.23, 

amendamentul aparţinând dlui deputat Ioan Aurel Rus şi Comisiei de  învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport, în redactarea următoare:”Art.23(1) Cultele îşi aleg, numesc, angajează sau revocă 

personalul, potrivit propriilor statute, coduri canonice sau reglementări. Raporturile de muncă 

între angajat şi angajator se stabilesc potrivit prevederilor legale în vigoare.” 

 Ulterior, dl deputat Attila Varga - preşedintele de şedinţă - a suspendat şedinţa din 

lipsă de cvorum, dezbaterea proiectului de Lege urmând să continue într-o şedinţă următoare. 
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