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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind sprijinirea 
Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor 
acţiuni sociale şi unanitare, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr.PLx 147 din 17 martie 2008. 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
 Române şi a celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea 

 unor acţiuni sociale şi unanitare 
 
 
 
 
Cu adresa nr.PLx.147 din 17 martie 2008, Biroul Permanent conform art. 

95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă 
privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte culte religioase pentru 
desfăşurarea unor acţiuni sociale şi unanitare. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, cu observaţii şi propuneri, trimis cu adresa nr.1519/05.11.2007, avizul 
negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale precum şi 
punctul de vedere negativ al Guvernului. 

   Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare acordarea a cel 
puţin 0,5 din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române 
şi a celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi unanitare.  

   Repartizarea sumelor către biserici şi cultele religioase se va face în funcţie 
de numărul credincioşilor declarat la ultimul recensământ al polulaţiei. 

   În urma analizei făcute asupra propunerii legislative, comisia propune 
respingerea deoarece: 

   Statul român sprijină cultele religioase, prin prevederile Legii nr.142/1999 
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului şi prin cele ale Ordonanţei 
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 
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Totodată, art.10 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor, prevede că „Statul sprijină activitatea 
cultelor recunoscute şi în calitate de furnizori de servicii sociale.” 

În baza acestor reglementări, anual în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor 
sunt aprobate fonduri pentru destinaţiile de mai sus, sumele fiind aprobate de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în funcţie de solicitările 
şi nevoile cultelor religioase. 

În prezent, există posibilitatea distribuirii de către contribuabili, a unui procent 
de 2 % din impozitul anual, către organizaţii neguvernamentale, culte, ş.a., fonduri 
care sunt folosite şi în domeniul social şi umanitar. 

Prestabilirea unui procent din PIB pentru finanţarea unei acţiuni nu se 
armonizează cu prevederile Constituţiei României- art.138 alin.(2) – potrivit cărora 
Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 12 martie 

2008, în calitate de primă Cameră sesizată. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 

86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii propunerii legislative privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române şi a celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi 
unanitare, în şedinţa din data de 17.09.2008, comisia propune Plenului, respingerea 
acesteia 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

Expert parlamentar: 
Luminiţa Ghiorghiu 
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