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  Către 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale 

 

    AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind regimul general al cultelor 
religioase 
 

Cu adresa nr.341 a Biroului Permanent din data de 6 septembrie 

1999, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată în 

vederea dezbaterii şi avizării, cu proiectul de Lege privind regimul 

general al cultelor religioase. 

În şedinţa din 10 noiembrie 1999, Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport a examinat proiectul de lege menţionat şi a hotărât 

să-l avizeze favorabil, cu următoarele amendamente: 

 

Art.36 să aibă următoarea redactare: 

“Cultele religioase au dreptul să asigure învăţământul religios în 

şcolile de stat, în condiţiile legii. Ele se bucură de sprijinul statului în 

asigurarea asistenţei religioase în armată, spitale, unităţi de executare a 

măsurilor privative de libertate, azile şi centre de plasament.” 



 

Art.41 să aibă următoarea redactare: 

“Cultele religioase recunoscute de stat, au dreptul de a înfiinţa şi 

administra propriile unităţi şi instituţii de învăţământ particulare, în 

conformitate cu prevederile legale.”  

 

Art.42 să aibă următoarea redactare: 

“Cultele religioase răspund de elaborarea planurilor şi a 

programelor de învăţământ pentru învăţământul teologic preuniversitar, 

precum şi de elaborarea programelor pentru predarea religiei. Acestea se 

avizează de către Secretariatul de Stat pentru Culte şi se aprobă de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Pentru învăţământul superior, planurile şi programele de 

învăţământ se elaborează în cadrul instituţiilor de învăţământ, cu avizul 

cultului religios respectiv şi se aprobă de senatele universitare, în 

condiţiile legii.” 

 

Art. 43 să aibă următoarea redactare: 

“Personalul didactic pentru disciplinele teologice din unităţile şi 

instituţiile învăţământului de stat se numeşte în conformitate cu 

prevederile Statutul personalului didactic şi cu acordul cultului religios 

respectiv. 

Personalul didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ 

particulare ale cultelor religioase recunoscute de stat se numeşte în 

conformitate cu prevederile Statutul personalului didactic şi cu acordul 

cultului religios respectiv.” 

 

Art.44 să aibă următoarea redactare: 

“În centrele de plasament organizate de autorităţile publice de stat, 

particulare sau aparţinând cultelor religioase, acestea sunt obligate să 

asigure educaţia religioasă a copiilor conform apartenenţei lor religioase. 



Pentru copiii cărora nu li se cunoaşte apartenenţa religioasă, 

comisiile pentru protecţia copilului hotărăsc asupra religiei în care 

aceştia sunt educaţi. 

Pentru copiii aflaţi în această situaţie care au împlinit vârsta de 

14 ani, se cere şi consimţământul acestora.” 

Alin. (2) din textul înaintat Comisiei se elimină. 

 

Art.45 să aibă următoarea redactare: 

 “Salarizarea personalului didactic şi administrativ din unităţile şi 

instituţiile de învăţământ particulare care pregătesc personalul de cult, 

se asigură de către culte, cu o contribuţie la salariu din partea statului prin 

Secretariatul de Stat pentru Culte, la cererea cultelor, în condiţiile legii.” 

 

Art.46 să aibă următoarea redactare: 

“Diplomele pentru absolvenţii unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ particular  - organizate de către cultele religioase - se 

eliberează potrivit legislaţiei în vigoare. 

Echivalarea şi recunoaşterea diplomelor şi certificatelor de studii 

teologice obţinute în străinătate se fac potrivit prevederilor legale.”  
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