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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 
din Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România,  trimis spre dezbatere pe fond, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 
cu adresa nr.PLx.54/2015. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
 

 
  

                     PREŞEDINTE                                   PREŞEDINTE 
 
                   Viorel ȘTEFAN                                    Nicolae PĂUN 
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RAPORT  COMUN 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult  

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,  republicat,  cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru buget finanţe şi bănci și Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale,  au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 pentru 
completarea art.2 din Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult  aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

 
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege, în şedinţa din 12 februarie 2015. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele 
favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
și Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanţei 
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în 
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vederea asigurării cadrului legal care să permită utilizarea sumelor din bugetele 
consiliilor locale destinate sprijinului financiar pentru personalul neclerical, care 
desfășoară activități conexe actului cultic, blocate ca urmare a interpretării 
neunitare a textelor legale. 

 
Conform art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  proiectul de Lege a fost 
dezbătut în ședințe separate, pe 3 martie 2015 la Comisia pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale și pe 17 martie 2015 la 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au înregistrat 
prezența un număr de 30 deputați, din totalul de 35 de membri iar la Comisia 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au participat 8 
membri din totalul de 12 deputați. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege, au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și Secretariatului de 
Stat pentru Culte. 

 
În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în forma 
adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Viorel ȘTEFAN 

PREŞEDINTE 
 

Nicolae PĂUN 
 
                      
                    SECRETAR                                            SECRETAR 
 
            Mihai-Aurel DONȚU                         Ioan Sorin ROMAN        
 
      
   Șef Serviciu, Giorgiana Ene 
   Consilier parlamentar,                                                                         Consilier parlamentar, 
   Luminița Ana Ghiorghiu                                                                      Onesia Babeș 
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