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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea artl 

alin.(l) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului 

juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea art.l 

alin.(l) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului 

juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult
(b596 din 24.12.2019), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/596/4.02.2020 si inregistrata la Consiliul Legislativ 

cunr.D137/5.02.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr,73/1993, republicata §i art.46(3) 

din Regulamentul de organizare §i ftinctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1, Propunerea legislativa are ca obiect modificarea art.l alin.(l) din 

Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor 

bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult.
Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ se justifica prin 

inlaturarea posibilitatii „interpretarii restrictive a prevederilor 

referitoare la categoria imobilelor care au fost atribuite, dupa data de 1 

ianuarie 1990, in folosinta gratuita a cultelor religioase care se afla in 

proprietatea statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,... imobile 

cu privire la care sunt incidente dispozitiile prezentei legi referitoare la 

transmiterea fara plata in proprietatea unitatilor de cult delinatoare si, 
pe de alta parte, aplicarea neunitara a acestor dispozitii”.



Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, 
fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.m) din Constitutia 

Romaniei, republicata, iar, in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din 

Legea fundamentala, prima camera sesizata este Senatul.
Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunta asupra oportunita^ii solutiilor legislative preconizate.
2, Pentru respectarea uzantelor normative, partea introductiva a 

articolului unic va fi reformulate, astfel: ^
„Alineatul (1) al articolului 1 din Legea nr.23 9/2007 privind 

reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in 

folosin^a unita^ilor de cult, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.517 din 1 august 2007, se modifica §i va avea urmatorul 

cuprins:”
In continuare va fi redata norma propusa.
„Art. 1 - (1) Imobilele

3. La textul preconizat pentru artl alin,(l), pentru unitate 

terminologica cu alin.(2) si (3) ale aceluiasi articol, sintagma „incepand 

cu data de 1 ianuarie 1991”, trebuie inlocuita cu sintagma „dupa 1
ianuarie 1990”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 517/1 aug. 2007

Lege privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate m folosinia unitatilor de 
cult

L. nr. 239/2007

1 promulgata prin D. nr. 710/2007 M. Of. nr. 517/1 aug. 2007
Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea 
regimului juridic al unor bunuri imobile aflate Tn folosinia 
unitS^ilor de cult
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