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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea 
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată 

în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr.797 din 1 septembrie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. După art.! alin.(11) se introduc patru noi alineate, alin.(12)-(15), cu 
următorul cuprins: 

"(12) În situaţia în care imobilul a aparţinut unui cult religios, prin 
intermediul unei entităţi cu sau fâră personalitate juridică proprie, înscrisă sau nu 
în cartea funciară, entitate desfiinjată prin sau în urma măsurii de preluare 
abuzivă, noţiunea de fost proprietar include şi persoana juridică ecleziastică 

supraordonată entităţii desfiinţate sau care şi-a încetat astfel activitatea. Prezenta 
normă are caracter interpretativ şi se aplică inclusiv procedurilor administrative şi 

judiciare în curs. 
(13) Dacă în situaţiile prevăzute 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 în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
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(1°) Pentru imobilele care nu mai există în natură, Bind demolate, se poate 
solicita acordarea de măsuri reparatorii, în termenul prevăzut în art.III. 

(15) Pentru imobilele care au fost înstrăinate înainte de anul 2000, se poate 
solicita acordarea de măsuri reparatorii, în termenul prevăzut în art.III." 

2. Alineatul (11) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
"(11) Dacă un imobil se retrocedează în natură, se restituie şi bunurile 

mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv şi dacă 

acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. Deţinătorul actual al 
imobilului, la solicitarea scrisă şi în prezenţa reprezentantului cultului religios care 
a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor 
mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data solicitării emise în 
acest sens. Dacă bunurile mobile nu se mai află în imobilul retrocedat sau solicitat 
a fi retrocedat, cererea de inventariere se adresează autorităţii sau instituţiei 

publice care deţine, indiferent de titlu, aceste bunuri mobile. Pentru bunurile 
mobile, în urma efectuării inventarului, Comisia specială de retrocedare va emite 
o decizie separată de restituire. în cazul nerespectării termenului de 30 de zile se 
va urma procedura prevăzută la art.46 alin.(2)-(4) din Legea nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 

Art.II: (1) Comisia specială de retrocedare are obligaţia de a soluţiona 

cererile formulate potrivit prezentei Ordonanţe de urgenţă înregistrate şi 

nesoluţionate până la data intrării 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 în vigoare a prezentei legi. 

(2) Cererile se analizează in ordinea înregistrării lor. 
(3) În cazul în care Comisia specială de retrocedare nu emite decizia 

în termenul prevăzut la alin.(1), persoana care se consideră îndreptăţită se poate 
adresa instanţei judecătoreşti competente în condiţiile art.3 alin.(7) din prezenta 
Ordonanţă de urgenţă, in termen de 61uni de la expirarea termenelor prevăzute de 
prezenta lege pentru soluţionarea cererilor. Instanţa judecătorească în acest caz se 
pronunţă asupra existenjei şi întinderii dreptului de proprietate şi dispune 
restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile 

legislaţiei speciale. 
(4) În situaiia în care au fost formulate acţiuni în justiţie pentru 

obligarea Comisiei speciale de retrocedare la soluiionarea cererii de retrocedare, 
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nesolulionate definitiv la data intrării în vigoare a prezentei legi, termenul 
prevăzut în alin.(1) din prezentul articol se reduce la 6 luni, iar acliunea formulată 

se suspendă de drept pentru această perioadă. 

Art.III: Cererile prevăzute la art.II alin.(13) şi (l 4) pot fi formulate în 
termenul de decădere de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) ten a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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