
 

Hot rârea CNCD cu privire la stabilirea dreptului de proprietate 
privat  asupra unor terenuri apar inând Bisericii  

Române Unite cu Roma 

Hot rârea din 8.06.2011 

Dosar nr.: 16A/2010 

Peti ia nr.: 832/01.02.2010 
Petent: Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii (autosesizare) 
Reclamat: Vasile Mirza, primarul comunei Rozavlea, Consiliul local al comunei 

Rozavlea, Comisia jude ean  pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenu-
rilor din cadrul Prefecturii Maramure  

Obiect: Neacordarea dreptului la proprietate pentru Biserica Român  Unit  cu Roma. 
Criteriu: religie 

I. Numele i domiciliul p r ilor  

I.1. Numele i sediul petentului 

I.1.1. Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii, Pia a Valter M r cineanu,  
nr. 1-3, sector 1, Bucure ti; 

 
I.2. Numele i sediul reclama ilor 

I.2.1. Vasile Mirza, primarul comunei Rozavlea, Str. Principal , nr. 348, Rozavlea, jude ul 
Maramure ; 

I.2.2. Consiliul local al comunei Rozavlea, Str. Principal  nr. 348, Rozavlea, jude ul 
Maramure ; 

I.2.3. Comisia jude ean  pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor din 
cadrul Prefecturii Maramure , Str. Gheorghe incai, nr. 46, Baia Mare, jude ul Maramure . 

II. Obiectul sesiz rii i descrierea presupusei fapte de discriminare 

2.1. Autosesizarea din 28.01.2010 arat  c  în Raportul Departamentului de Stat al SUA pe 
anul 2009 privind libertatea de religie în România apar urm toarele: „Printre zonele în care 
autorit ile locale nu au retrocedat terenurile ce au apar inut Bisericii Greco-Catolice se 
num r : Chiheru de Jos, jude ul Maramure  (Mure ); Rozavlea, jude ul Maramure ; S pân a, 
jude ul Maramure ; Ungheni, jude ul Maramure  (Mure ); Valc u de Sus i Valc u de Jos, 
jude ul S laj; Rozavlea, jude ul Maramure ; Haieu, jude ul Bihor; Moisei, jude ul Maramure ; 
T nad, jude ul Satu-Mare; N dar, jude ul Bihor; S li tea de Sus, jude ul Maramure ; Bor a, 
jude ul Maramure ”. „Printre zonele în care autorit ile locale nu au retrocedat terenurile ce 
au apar inut Bisericii Greco-Catolice se num r : Chiheru de Jos, jude ul Maramure  (Mure ); 
Rozavlea, jude ul Maramure ; S pân a, jude ul Maramure ; Ungheni, jude ul Maramure  
(Mure ); Valc u de Sus i Valc u de Jos, jude ul S laj; Rozavlea, jude ul Maramure ; Haieu, 
jude ul Bihor; Moisei, jude ul Maramure ; T nad, jude ul Satu-Mare; N dar, jude ul Bihor; 
S li tea de Sus, jude ul Maramure ; Bor a, jude ul Maramure ”.  
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III. Procedura de citare 

3.1. În conformitate cu art. 20 alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicat , s-a îndeplinit 
procedura de citare. 

3.2. Au fost solicitate puncte de vedere din partea Asocia iei Umaniste din România 
(adresa nr. 1018/09.02.2010, fila 2 din dosar), Bisericii Române Unite cu Roma (adresa  
nr. 1523/24.02.2010, fila 4 din dosar), primilor doi reclama i (adresa nr. 1524/24.02.2010, fila 
5 din dosar, respectiv adresa nr. 1525/24.02.2010, fila 6 din dosar), celui de-al treilea reclamat 
(adresa nr. 3272/26.04.2010, fila 11 din dosar). 

3.3. Reclama ii a fost cita i la sediul Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii 
(în continuare CNCD) pentru data de 18.01.2010 (fila 12 din dosar). 

3.4. La audierea din 18.01.2010 nu s-au prezentat reclama ii. 

IV. Sus inerile p r ilor 

4.1. Sus inerile petentului 

4.1.1. Autosesizarea înregistrat  la CNCD cu nr. 763/28.01.2010 (fila 1 din dosar) arat  c  
în Raportul Departamentului de Stat al SUA pe anul 2009 privind libertatea de religie în 
România apar urm toarele: „Printre zonele în care autorit ile locale nu au retrocedat 
terenurile ce au apar inut Bisericii Greco-Catolice se num r : Chiheru de Jos, jude ul 
Maramure  (Mure ); Rozavlea, jude ul Maramure ; S pân a, jude ul Maramure ; Ungheni, 
jude ul Maramure  (Mure ); Valc u de Sus i Valc u de Jos, jude ul S laj; Rozavlea, jude ul 
Maramure ; Haieu, jude ul Bihor; Moisei, jude ul Maramure ; T nad, jude ul Satu-Mare; 
N dar, jude ul Bihor; S li tea de Sus, jude ul Maramure ; Bor a, jude ul Maramure ”. 
„Printre zonele în care autorit ile locale nu au retrocedat terenurile ce au apar inut Bisericii 
Greco-Catolice se num r : Chiheru de Jos, jude ul Maramure  (Mure ); Rozavlea, jude ul 
Maramure ; S pân a, jude ul Maramure ; Ungheni, jude ul Maramure  (Mure ); Valc u de 
Sus i Valc u de Jos, jude ul S laj; Rozavlea, jude ul Maramure ; Haieu, jude ul Bihor; 
Moisei, jude ul Maramure ; T nad, jude ul Satu-Mare; N dar, jude ul Bihor; S li tea de Sus, 
jude ul Maramure ; Bor a, jude ul Maramure ”. 

4.2. Sus inerile reclama ilor 

4.2.1. Prin adresa nr. 556/11.03.2010, înregistrat  la CNCD cu nr. 2159/17.03.2010 (fila 7 
din dosar) primul reclamat arat  c  cererea de retrocedare a Bisericii Române Unite cu Roma 
a fost invalidat  de Comisia jude ean  de aplicare a legilor fondului funciar. Anexeaz  acte în 
sus inerea celor afirmate (fila 8 din dosar). 

4.2.2. Al treilea reclamat, prin adresa nr. 6814/G/17/05.05.2010, înregistrat  la CNCD cu 
nr. 3680/10.05.2010 (fila 12 din dosar) arat  c  solicitarea privind reconstituirea dreptului de 
proprietate pentru suprafa a de 41 hectare teren agricol s-a invalidat, nefiind depuse toate 
documentele necesare. Se putea depune o plângere la instan a de judecat  pentru aceast  
decizie în termen de 30 de zile de la comunicare. 

4.3. Sus inerile Bisericii Române Unite cu Roma 

4.3.1. Biserica Român  Unit  cu Roma a depus la CNCD adresa nr. 62/31.03.2010, 
înregistrat  la CNCD cu nr. 2698/08.04.2010 (fila 9 din dosar), prin care arat  c   
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faptele ar tate în autosesizare sunt reale. Anexeaz  acte în sus inerea celor afirmate (fila 10 
din dosar). 

V. Motivele de fapt i de drept  

5.1. Colegiul Director a luat act de faptul c  retrocedarea terenului în cauz  a fost inva-
lidat  de Comisia jude ean  de aplicare a legilor fondului funciar, pe considerentul c  nu au 
fost depuse toate documentele necesare. 

5.2. Fa  de aceast  situa ie, Colegiul Director constat  c  în cauz  problema de fond este 
una de interpretare i aplicare a legii, atribut exclusiv al instan elor de judecat . 

5.4. În concluzie admite excep ia de necompeten  material  a CNCD. 
 
Fa  de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000 privind preve-

nirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , cu unanimitate de voturi 
ale membrilor prezen i la edin  

 
COLEGIUL DIRECTOR 

HOT R TE: 

 
1. Admite excep ia de necompeten  material  a Consiliului Na ional pentru Combaterea 

Discrimin rii, invocat  din oficiu; 
2. Clasarea dosarului; 
3. O copie a prezentei hot râri se va comunica reclamatului, Ambasadei SUA din Bucure ti, 

Asocia iei Umaniste din România, Bisericii Române Unite cu Roma. 
 
Membrii Colegiului Director prezen i la edin :  

ASZTALOS CSABA FERENC, GERGELY DEZIDERIU, HALLER ISTVÁN, POP 
IOANA LIANA, VLA  CLAUDIA SORINA 

 
 


