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Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale  

4c-5/458/2016/1 iulie 2020 
 
 
 

 
Către, 

      BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR  
  

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea 

religioasăşi regimul general al cultelor, transmis Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PLx. 252/2016  din 16 mai 

2016. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 
 
 

 
 
 
 

  PREȘEDINTE,                                                                 PREȘEDINTE, 
 
Nicușor HALICI                                                           Iusein IBRAM 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
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Comisia pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților 

naționale  
4c-5/ 458/2016/1 iulie 2020 

 
 
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Legepentru modificarea şi completarea Legii 

nr.489/2006 privind libertatea religioasăşi regimul general al cultelor 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități  și Comisia pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale au fost sesizate, spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 
privind libertatea religioasăşi regimul general al cultelor, transmisă  cu adresa nr. 
PLx. 252 din 16 mai 2016 și înregistrată la Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale cu nr. 4c-5/458 din 16 mai 2016, respectiv 4c-
13/698/din 16 mai 2016. 

Senatul in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat proiectul de lege, în 
ședința din 9 mai 2016, în condițiile art.75 alin.(2) teza a-III-a din Constituția 
României, republicată. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera decizională este 
Camera Deputaților. 

Consiliul Legislativ aavizat favorabilproiectul de lege, conform avizului nr. 
24/13.01.2016. 

Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.33/DPSG din 
17.01.2020, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasăşi regimul general al 
cultelor, în scopul prevenirii înfiinţării frauduloase a unor asociaţii cu caracter 
religios. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
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drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au examinat proiectul de 
lege în ședințeseparate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul 
de lege în şedinţa din 14 iunie 2016 în temeiul dispozițiilor art.61 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de 
prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 129 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au examinat proiectul de lege în şedinţa online din 
data de 1 iulie 2020, fiind prezen ți 15 deputaţi din totalul de 15 membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile  art.55 și din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la dezbateri a participat, domnul Victor Opaschi, secretar de 
stat la Secretariatul de Stat pentru Culte. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii celor 
două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi ( două abțineri) ,să propună plenului 
Camerei Deputaților raport de respingereaproiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasăşi regimul general al 
cultelor (Plx. 252/2016). 

În raport de obiectul și conținutul s ău, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 

              PREȘEDINTE, 
 
Nicușor HALICI 
 
 
 
               SECRETAR, 
 
    Aida-Cristina CĂRUCERU 
 

 
 
 
 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

Iusein IBRAM 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Sergiu-Cosmin Vlad                                                                              

 
  consilier parlamentar,Florica Manole 

 
       consilier parlamentar, Onesia Babeș 

 


