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LEGE
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind 

retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 
care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei nr. 
797 din 1 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza 
dupa cum urmeaza:

1. Dupa art. 1 alin. (1 ’) se introduc patru noi alineate, alin. (1^) - (1^), cu urmatorul cuprins;

”(1^) In situatia m care imobilul a apartinut unui cult religios, prin intermediul unei entitati cu sau 
fara personalitate juridica proprie, inscrisa sau nu in cartea funciara, entitate desfiintata prin sau in 
urma masurii de preluare abuziva, notiunea de fost proprietar include si persoana juridica 
ecleziastica supraordonata entitatii desfiintate sau care si-a incetat astfel activitatea. Prezenta 
norma are caracter interpretativ si se aplica inclusiv procedurilor administrative si judiciare in curs.

(P) Dacain situatiile prevazute la alineatul precedent au fost emise decizii de respingere a cererilor 
de retrocedare, se pot formula noi cereri de retrocedare prin centrul eparhial sau centrul de cult in 
conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(I'*) Pentru imobilele care nu mai exista in natura, fiind demolate, se poate solicita acordarea de 
masuri reparatorii, in termenul prevazut in art. III.

(1^) Pentru imobilele care au fost instrainate inainte de anul 2000, se poate solicita acordarea de 
masuri reparatorii, in termenul prevazut in art. III.”

2. Alineatul (11) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(11) Daca un imobil se retrocedeaza in natura, se restitute si bunurile mobile, daca acestea au fost 
preluate impreuna cu imobilul respectiv si daca acestea mai exista la data depunerii cererii de 
retrocedare. Detinatorul actual al imobilului, la solicitarea scrisa si in prezenta reprezentantului 
cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor 
mobile existente in imobil, in termen de 30 de zile de la data solicitarii emise in acest sens. Daca 
bunurile mobile nu se mai afla in imobilul retrocedat sau solicitat a fi retrocedat, cererea de 
inventariere se adreseaza autoritatii sau institutiei publice care detine, indiferent de titlu, aceste 
bunuri mobile. Pentru bunurile mobile, in urma efectuarii inventarului, Comisia speciala de 
retrocedare va emite o decizie separata de restituire. In cazul nerespectarii termenului de 30 de zile 
se va urma procedura prevazuta la art. 46 alin. (2) - (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul



juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare.”

Art. II. (1) Comisia specials de retrocedare are obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit 
prezentei Ordonanfe de urgenta inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi-prin emiterea de decizii de admitere sau de respingere a acestora in termen de 24 de 
luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor.

In cazul in care Comisia specials de retrocedare nu emite decizia in termenul prevSzut la 
alin. (1), persoana care se considers indreptStitS se poate adresa instantei judecStoresti competente 
in conditiile art. 3 alin. (7) din prezenta OrdonantS de urgentS, in termen de 6 luni de la expirarea 
termenelor prevSzute de prezenta lege pentru solutionarea cererilor. Instanta judecStoreascS in 
acest caz se pronuntS asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea 
in naturS sau, dupS caz, acordarea de mSsuri reparatorii in conditiile legislatiei speciale.

in situatia in care au fost formulate actiuni injustice pentru obligarea Comisiei speciale de 
retrocedare la solutionarea cererii de retrocedare, nesolutionate definitiv la data intrSrii in vigoare 
a prezentei legi, termenul prevSzut in alin. (1) din prezentul articol se reduce la 6 luni, iar actiunea 
formulatS se suspends de drept pentru aceastS perioadS.

Art. III. Cererile prevSzute la art. II alin. (1^) si (I'*) pot fi formulate in termenul de decSdere de 6 
luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2)

(3)

(4)

AceastS lege a fost adoptatS de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale 
art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicatS.
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