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La lucrările  Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 24 noiembrie 1999 au participat 
13 deputaţi, lipsind domnul deputat Viorel Hrebenciuc, din Grupul 
parlamentar al PDSR. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur punct: dezbateri 
generale, cu participarea reprezentanţilor cultelor religioase recunoscute legal, 
pe marginea proiectului de Lege privind regimul general al cultelor religioase.  

Au răspuns la invitaţia Comisiei următoarele culte:  
- Biserica Ortodoxă Română, reprezentată de: 

• µ Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Alba Iulia 

• µ Pr. Prof. dr. Ioan N. Floca, decan – Patriarhia Română 
• µ Ion Neagu, consilier juridic – Patriarhia Română 

- Vicariatul Ortodox Ucrainean - Sighetul Marmaţiei, reprezentat de: 
• µ Pr. Ion Piţura, vicar 

- Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, reprezentată de: 
• µ Pr. Isidor Mărtinică, rector 

- Mitropolia Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) Alba-Iulia şi 
   Făgăraş-Blaj, reprezentată de: 

• µ Pr. Cristian Sabău, vicar general 
• µ Pr. Dr. Ioan Mitrofan, rector 
• µ Pr. Iosif Furtună, profesor 

- Eparhia Reformată din Ardeal-Cluj, reprezentată de: 
• µ Csiha Kálmán, episcop 
• µ Tokes Elek, consilier 
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- Biserica Evanghelică C.A. Sibiu, reprezentată de: 
• µ Cristoph Klein, episcop 
• µ Gunesch Friedrich, consilier 

- Episcopia Evanghelică S.P. Cluj, reprezentată de: 
• µ Mózes Árpád, episcop 
• µ Adorjáni Deszö-Zoltán, protopop şi consilier 

- Episcopia Unitariană, reprezentată de: 
• µ Szabó Árpád, episcop 

- Eparhia Armeană, reprezentată de: 
• µ Pr. Bogdan Ezras, consilier eparhial 

- Mitropolia Cultului Creştin de Rit Vechi, reprezentată de: 
• µ Pr. Anghel Eugen, consilier 

- Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste, reprezentată de: 
• µ Paul Negruţ, preşedinte 
• µ Av. Salonica Taloş, consilier juridic 

- Cultul Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, reprezentat de: 
• µ Emil Bulgăr, vicepreşedinte 

- Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea, reprezentată de: 
• µ Viorel Dima, director 

- Uniunea Cultului Creştin după Evanghelie, reprezentată de: 
• µ Ciucur David, vicepreşedinte 

- Biserica Evanghelică Română, reprezentată de: 
• µ Viorel Ionescu, membru în Sfatul de fraţi 

- Federaţia Comunităţilor Evreieşti (Mozaice) din România, reprezentată de: 
• µ Av. Sorin Iulian, secretar general  
• µ Theodor Wexler, consilier 

  Înainte de a se trece la dezbaterile generale propriu-zise, 
reprezentanţi ai mai multor culte, printre care cei ai Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea, ai Arhiepiscopiei Romano-Catolice de la Alba Iulia, ai 
Eparhiei Reformate S.P. din Ardeal-Cluj, ai Bisericii Unitariene, ai Bisericii 
Evanghelice C.A., ai Uniunii Cultului Creştin după Evanghelie, ai Bisericii 
Evanghelice Române, ai Uniunii Comunităţilor Creştine Baptiste din 
România, şi-au exprimat dorinţa de a lua cuvântul pentru a formula o serie de 
obiecţii şi a aduce la cunoştinţă nedumeririle pe care le au cultele pe care le 
reprezintă în privinţa proiectului de lege înaintat de Guvern la Camera 
Deputaţilor. O primă obiecţie priveşte faptul că textul proiectului de lege 
înaintat de Guvern diferă sensibil de cel discutat şi convenit în vara acestui an 
între Secretariatul de Stat pentru Culte şi reprezentanţii cultelor religioase 
recunoscute legal în România. Dată fiind această situaţie, reprezentanţii 
cultelor menţionate au cerut să li se spună cine a făcut modificarea acelui 
proiect în urma căreia acesta a devenit inacceptabil şi de ce cultele religiaose 
n-au fost informate despre această schimbare de atitudine. Au urmat apoi alte 
obiecţii majore şi imputări aduse proiectului de lege,  printre care: 
neconstituţionalitatea unora dintre articolele proiectului de lege, 
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neconcordanţa acestora cu documentele internaţionale privind libertăţile 
religioase la care este parte România; discordanţa dintre principiul egalităţii 
cultelor consacrat de Constituţie şi instituirea, prin alin. (3) al art. 7 din 
proiectul de lege, a principiului proporţionalităţii ce trebuie aplicat atunci 
când este vorba de sprijinul acordat de stat cultelor religioase recunoscute 
legal (conform alin. (2) al art. 52); instituirea, prin dispoziţiile art. 23, a unui 
procent de 0,5% din totalul populaţiei ţării de la ultimul recensământ 
(aproximativ 112.000 persoane în prezent) drept prag ce trebuie atins de un 
grup de credincioşi cu identitate doctrinară proprie care aspiră să se constituie 
într-un cult religios recunoscut legal; fixarea, prin dispoziţiile alin. (5) al art. 
15, a unui prag numeric reprezentând 5% din populaţia domiciliind pe 
teritoriul unei primării pentru ca parohiile şi unităţile de cult similare acestora 
să poată dobândi personalitate juridică (faţă de numărul legal de membri 
prevăzut de Legea persoanelor juridice nr. 21/1924 pentru înfiinţarea unor 
astfel de persoane juridice, respectiv 21 membri. Această clauză cerută pentru 
dobândirea statutului de persoană juridică de către componentele locale ale 
cultelor religioase recunoscute a fost menţinută şi în art. 28 al Decretului nr. 
177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase). 
  Exprimând o stare de spirit comună şi reprezentanţilor altor culte 
religioase participante la lucrările Comisiei, domnul Paul Negruţ, preşedintele 
Uniunii Comunităţilor Creştine Baptiste a caracterizat proiectul de lege iniţiat 
de Guvern ca fiind “anticonstituţional, antidemocratic şi mai restrictiv decât 
actul legal ce reglementa regimul cultelor din România în perioada regimului 
comunist”. 
  Vorbind în numele Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a 
Şaptea, domnul Viorel Dima a arătat că, în cazul în care se vor menţine 
restricţiile prevăzute în alin. (5) al art. 15 şi în art. 23 din proiectul de lege, se 
va împiedica dreptul la manifestare religioasă a credincioşilor aparţinând 
cultelor minoritare şi asociaţiilor religioase. 
  La cele de mai sus reprezentanţii altor culte au adăugat reproşuri 
legate de faptul că proiectul de lege al Guvernului nu include dispoziţii 
referitoare la retrocedarea bunurilor preluate, în timpul regimului totalitar, de 
la Biserica Română Unită cu Roma – Greco-Catolică şi de la unele biserici 
aparţinând minorităţilor naţionale. S-a remarcat, de asemenea, faptul că nici 
acest proiect de lege nu conţine măsuri vizând finanţarea de către stat a 
învăţământului confesional.  
  Pe fondul acestor dezbateri, reprezentanţii Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice Alba-Iulia, Eparhiei Reformate din Ardeal-Cluj, Bisericii 
Unitariene,   Bisericii    Evanghelice  S.P.   din  România,  Bisericii 
Evanghelice C.A. au prezentat o Declaraţie conţinând mai multe revendicări 
şi exprimând opinia că legea privind regimul general al cultelor religioase 
trebuie elaborată doar pe baza unui consens şi să nu fie impusă prin 
nesocotirea voinţei unor culte legal recunoscute . Drept urmare, cultele 
menţionate îşi încheie declaraţia arătând că “... textul înaintat Parlamentului 
României trebuie retrimis Guvernului României pentru a fi elaborat un nou 
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proiect care să reflecte o concepţie înnoită”. Până nu se va realiza acest lucru, 
cultele şi bisericile respective se retrag de la dezbaterea proiectului de lege. 
  La rândul lor, reprezentanţii Bisericii Creştine Adventiste de 
Ziua a Şaptea şi ai Uniunii Comunităţilor Creştine Baptiste din România au 
arătat că proiectul de lege înaintat de Guvern nu este acceptabil, el trebuie 
retras, iar discuţiile trebuie oprite aici. Oprirea dezbaterilor generale asupra 
proiectului de lege privind regimul general al cultelor religioase se impune  
deopotrivă din considerentele expuse mai sus, dar şi din necesitatea de a li se 
asigura un răgaz minim pentru a redacta şi depune la Secretariatul de Stat 
pentru Culte o întâmpinare prin care să se aducă la cunoştinţa Guvernului 
cererea de retragere a proiectului de lege înaintat la Camera Deputaţilor şi 
refacerea lui în spiritul soluţiilor convenite anterior cu exponenţii cultelor 
religioase recunoscute legal. 
  În replică, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române a precizat 
că aceasta nu se opune modificării articolelor 15 şi 23, ale căror prevederi au 
fost criticate – în mod special – de reprezentanţii cultelor care au solicitat 
retragerea proiectului de lege din dezbaterea Parlamentului, dar şi de către 
reprezentanţii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, Eparhiei Armene şi 
Arhiepiscopiei greco-catolice de Alba-Iulia şi Făgăraş-Blaj, care sunt – totuşi 
– de acord cu dezbaterea acestuia, cu condiţia ca să se ţină cont şi de 
sugestiile lor. 
  Domnii deputaţi Marţian Dan, Şerban Rădulescu-Zoner, 
Wittstock Eberhard-Wolfgang, Varga Attila, Tănase Tăvală şi Ioan Pintea au 
arătat în intervenţiile lor pe parcursul dezbaterilor că, în faza actuală – ţinând 
cont de procedurile consacrate de Regulamentul Camerei Deputaţilor – 
proiectul de lege în discuţie nu mai poate fi retras decât de iniţiator – 
Guvernul României. Desigur, Comisia fiind sesizată în fond poate, dacă 
ajunge la o astfel de concluzie în urma dezbaterii proiectului de lege, să 
propună Camerei Deputaţilor respingerea lui. Asta însă ţine de o altă fază a 
procedurilor şi a lucrului asupra proiectului de lege, pentru a nu mai insista 
asupra faptului că o asemenea propunere poate fi însuşită sau respinsă de 
plenul Camerei Deputaţilor. În faza procedurală actuală, proiectul de lege 
poate fi amendat şi modificat în funcţie de o seamă de critici ce i s-au adus, 
dacă acestea vor fi însuşite de membrii Comisiei. 
  Domnii deputaţi Marţian Dan şi Wittstock Eberhard-Wolfgang 
au sugerat reprezentanţilor cultelor prezente la lucrările comisiei să prezinte, 
totuşi, observaţiile şi sugestiile lor asupra proiectului de lege, astfel încât 
Comisia să poată să reflecteze asupra lor şi să le analizeze cu toată atenţia în 
vederea amendării articolelor şi alineatelor  ce conţin soluţii inacceptabile. În 
acelaşi timp, cultele nemulţumite de soluţiile din proiectul de lege vor putea 
face demersul necesar pe lângă Secretariatul de Stat pentru Culte sau pe lângă 
Guvern în vederea retragerii de la Camera Deputaţilor a proiectului de lege. 
Dacă demersul lor se va solda cu retragerea proiectului de lege, punctele de 
vedere şi sugestiile de amendare ale cultelor respective prezentate astăzi vor 
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rămâne în baza documentară a Comisiei referitoare la proiectul de lege 
privind regimul general al cultelor religioase.   

Tot în acest context, domnul deputat Petre Ţurlea a ţinut să 
sublinieze că este preferabilă o lege-cadru a cultelor imperfectă, dar 
perfectibilă în viitor, decât lipsa unui cadru legal pus în acord, pe fondul său, 
cu Constituţia României. Orice amânare a dezbaterilor acestei legi de 
importanţă majoră pentru desfăşurarea vieţii spirituale în România riscă să 
ducă la neadoptarea ei în cursul acestei legislaturi. 
  Date fiind numeroasele obiecţii faţă de proiectul de lege, 
reprezentanţii cultelor - care au arătat că acesta nu poate fi o bază de discuţii 
şi s-au pronunţat în favoarea ideii ca proiectul Legii privind regimul general al 
cultelor să fie elaborat pe baze consensuale – au cerut secretarului de stat 
pentru culte să determine retragerea acestuia, iar membrilor comisiei, să 
amâne dezbaterile asupra lui.  
  Şi domnul deputat Tokay György şi-a exprimat susţinerea pentru 
elaborarea unei Legi a cultelor bazată pe un consens cât mai larg al acestora. 
  În schimb, reprezentanţii altor culte – cum au fost cei ai 
Arhiepiscopiei   Romano-Catolice   de   Bucureşti,   ai    Arhiepiscopiei 
Greco-Catolice de Alba-Iulia şi Făgăraş-Blaj, ai Bisericii Ortodoxe Române, 
ai Mitropoliei Cultului Creştin de Rit Vechi, ai Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti, ai Eparhiei Armene şi ai Vicariatului Ortodox Ucrainean – s-au 
declarat în favoarea începerii dezbaterilor generale pe marginea proiectului de 
lege. 
  Cum reprezentanţii cultelor care consideră inacceptabil proiectul 
de Lege privind regimul general al cultelor religioase în forma înaintată de 
Guvern au anunţat că se retrag de la dezbaterile generale de astăzi, 
preşedintele Comisiei, domnul deputat Marţian Dan, le-a adresat rugămintea 
ca, în cazul în care demersul ce îl vor face în vederea retragerii de către 
Guvern a proiectului de lege nu va avea deznodământul dorit de dânşii, să 
binevoiască, totuşi, să vină şi să-şi prezinte sugestiile cu privire la amendarea 
textelor din proiect la şedinţa Comisiei din 8 decembrie 1999. 
  În partea a doua a şedinţei, la care au participat reprezentanţii 
cultelor ce şi-au manifestat disponibilitatea de a dezbate proiectul de lege, au 
fost prezentate opiniile şi sugestiile lor referitoare la textul proiectului de lege.
  Sugestiile prezentate s-au referit, în principal, în afară de criticile 
prezentate anterior la adresa dispoziţiilor art. 15, art. 23, şi la eliminarea 
principiului proporţionalităţii din textele art. 7 şi 52 ale proiectului de lege, la 
accesul egal al cultelor religioase la mijloacele mass-media publice, la 
retrocedarea lăcaşelor de cult aparţinând Bisericii Greco-Catolice, la evitarea 
imixtiunilor statale în administrarea şi lichidarea patrimoniului cultelor, la 
consfinţirea proprietăţii cultelor asupra terenurilor şi edificiilor de uz ritual  
aferente lăcaşelor de cult, la necesitatea de a nu se statua, prin lege, Biserica 
Ortodoxă Română ca “biserică naţională”, precum şi la o serie de alte 
modificări ale textului proiectului de lege. 
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  Reprezentantul Vicariatului Ortodox Ucrainean a cerut - în baza 
recunoaşterii acestui cult de către Biserica Ortodoxă Română la 12 februarie 
1990 -  ca această Biserică să fie nominalizată în cadrul Cultului Ortodox, la 
fel ca şi Vicariatul Ortodox Sârb. În susţinerea acestei cereri, domnia sa a 
arătat că Biserica respectivă a fost recunoscută şi de statul comunist în 
perioada 1948-1952 şi că, din punct de vedere canonic, aceasta se află sub 
jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române.  
  Reprezentanul Arhiepiscopiei Greco-Catolice de Alba-Iulia şi 
Făgăraş-Blaj a   criticat   condiţiile  de dobândire a personalităţii juridice de 
către   parohii şi unităţile de cult similare acestora, prevăzute de alin. (5) al 
art. 15 şi condiţiile de înregistrare ale unui cult religios, prevăzute în alin. (2) 
al art. 23,  afirmând că acestea contravin principiului respectării libertăţilor 
religioase. 
  Discuţii ample între reprezentanţii cultelor şi ai Secretariatului de 
Stat pentru Culte a suscitat şi textul art. 38 referitor la garantarea secretului 
spovedaniei, specific doar cultelor creştine de tradiţie apostolică. În acest 
sens, pr. prof. dr. Ioan N. Floca, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, a 
arătat – în asentimentul reprezentantului Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 
Bucureşi - că prevederea aceasta este superfluă, ea fiind prevăzută atât de 
statutul Bisericii Ortodoxe Române cât şi de cel al Bisericilor Catolice. 
  Reprezentanţii Secretariatului de Stat pentru Culte au precizat, 
însă, că intenţia iniţiatorului a fost aceea de a proteja taina confesiunii şi că 
formularea iniţial discutată cu cultele a fost, de fapt, alta: “Preoţii nu pot fi 
obligaţi să dezvăluie secretele spovedaniei”. Această sugestie de reformulare 
a art. 38 a fost susţinută şi de domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi 
Tănase Tăvală, care au subliniat că imixtiunea aparatului represiv al regimului 
totalitar comunist a dus, de multe ori, sub presiune, la încălcarea de către unii 
preoţi a tainei spovedaniei, fapt ce face necesară păstrarea acestei prevederi. 
  Reprezentantul Comunităţilor Evreieşti din România a solicitat 
eliminarea principiului proporţionalităţii din proiectul de lege, precum şi a 
condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5) pentru recunoaşterea existenţei 
unităţilor locale ale cultului respectiv; a propus, de asemenea, eliminarea 
referirii la prozelitismul prin agresiune religioasă din cuprinsul art. 8, 
deoarece, aşa cum este formulată, poate duce la o interpretare prea liberă a 
acestei noţiuni de către justiţie.  

În legătură cu problema prozelitismului prin agesiune religioasă 
Î.P.S. Arhiepiscopul Andrei a arătat că prozelitismul în general, prin conotaţia 
pe care o are în mentalitatea majorităţii poporului român, ar trebui să fie 
interzis. În cadrul discuţiilor, s-a arătat, totuşi, că jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului se pronunţă doar împotriva prozelitismului 
abuziv constând din “oferirea de avantaje materiale cu scopul de a câştiga noi 
membri pentru o biserică ori exercitarea de presiuni incorecte asupra unor 
oameni în dificultate sau nevoiaşi ... (sau) folosirea violenţei ori a spălării 
creierului”. 
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Reprezentanţii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti au mai adus 
critici legate de denumirea sub care a fost nominalizat cultul lor în proiectul 
de lege - la punctul 13 din alin. (2) al art. 24 - cerând înlocuirea sintagmei 
“Cultul Mozaic” cu denumirea “Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România”.  
  Controlul statului asupra veniturilor şi cheltuielilor cultelor a fost 
considerat de reprezentantul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti o 
imixtiune   nepermisă a statului în treburile bisericilor şi a cerut eliminarea 
art. 52, care prevede aceasta.  

Reprezentanţii Secretariatului de Stat pentru Culte au replicat că, 
deoarece prin acest proiect de lege – respectiv alin. (2) al art. 15 –, cultele 
sunt definite ca fiind persoane juridice de drept public, acestea trebuie să se 
supună rigorilor legii în materie de finanţe publice.  
  Reprezentantul Bisericii Romano-Catolice a cerut şi modificarea 
denumirii cultului său, prevăzută de art. 24 alin. (2), din “Biserica Catolică 
din România de Rit Latin” în “Biserica Romano-Catolică din România”. 

În cadrul dezbaterilor generale, reprezentantul Cultului Creştin 
de Rit Vechi a cerut eliminarea dispoziţiei de la alin. (2) al art. 57 care 
prevede despăgubirea proporţională a credincioşilor care au plecat la alte 
culte, în cazul în care numărul credincioşilor ce trec la un  alt cult religios este 
mai mic de jumătate plus unul.  
  În cursul dezbaterilor generale, s-au prezentat şi alte propuneri şi 
sugestii de amendare a proiectului de lege. 

 
 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

Marţian Dan  
 


