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CUVÂNT ÎNAINTE

În anul 1999 Secretariatul de Stat pentru Culte, pe atunci
instituţie de sine stătătoare a administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigura relaţiile statului cu toate cultele
religioase din România, a publicat studiul documentar „ Viaţa
religioasă din România".
Lucrarea a fost bine primită de public şi de structurile organizaţionale interesate de cunoaşterea realităţii religioase din
ţara noastră şi de dinamica fenomenului religios.
După anul 1999 au avut loc evoluţii importante în viaţa
religioasă a României. Astfel au dobândit calitatea de cult noi
entităţi cum ar fi: Organizaţia Religioasă Martorii lui Iehova şi
Biserica Evanghelică Română, unele culte şi-au diversificat structurile de organizare, au avut loc evoluţii în privinţa numărului de
membri ai cultelor (evidenţiate de Recensământul populaţiei şi al
locuinţelor efectuat în anul 2002), necesitatea publicării unei noi
ediţii a acestei lucrări devenind evidentă.
Noua ediţie păstrează în mare măsură structura primei
ediţii. Sunt însă şi completări: a fost mult sporit spaţiul rezervat
asociaţiilor religioase, dintre care unele (Biserica Ortodoxă de
Stil Vechi, Asociaţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea-Mişcarea
de Reformă, Asociaţia Nazarineană, Baha'i, Biserica lui Isus
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă ) sunt prezentate pe larg.
A fost inclus un nou capitol referitor la relaţiile dintre Stat
şi Biserică în România de azi.
De asemenea a sporit spaţiul acordat reglementărilor legale
cu privire la viaţa religioasă, fiind adăugate atât prevederi legale
https://biblioteca-digitala.ro
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1999 cât şi reglementările existente în documentele
la care ţara noastră este parte.
In schimb, din varii motive s-a renunţat la unele anexe:
tabelul conducătorilor instituţiei din România cu atribuţii în
domeniul cultelor, lista instituţiilor de învăţământ teologic, a
periodicelor religioase şi a muzeelor şi colecţiilor bisericeşti.
Cu speranţa că această nouă ediţie a studiului documentar
„Viaţa religioasă din România" va fi utilă instituţiilor de stat,
ambasadelor, cultelor religioase, studenţilor şi elevilor teologi,
rugăm ca eventualele observaţii şi sugestii pentru o edi~e viitoare să ne
fie transmise pe adresa: Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureşti,
020962, Sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 40, C.P. 168, O.P. 37 tel
021-318.81.54, 021-318.81.53 E-mail: corespondenta@culte.ro.

adoptate

după

intemaţipnale

https://biblioteca-digitala.ro

RELAŢIILE DINTRE STAT ŞI BISERICĂ ÎN

ROMÂNIA

Relaţiile dintre puterea laică şi Biserică, de la atestarea
primelor forme autohtone de statalitate pe teritoriul României, au
fost marcate de specificul creştinismului răsăritean ortodox.
Principiul „simfoniei", caracteristic raporturilor dintre puterea
laică şi cea spirituală în Imperiul Bizantin, a fost moştenit şi de
Ţările Române. Între voievod şi mitropolit, ca exponenţi ai celor
două autorităţi din principatele române, existau relaţii de colaborare
şi, totodată, de interdependenţă. Voievodul era uns ca domn şi
stăpânitor de ţară de către mitropolit, dar la numirea acestuia, ca şi la
eventuala lui demitere, voievodul avea un cuvânt hotărâtor.
Odată cu înfăptuirea statului român modern, după Unirea din
1859 şi mai ales după adoptarea Constituţiei din 1866, relaţiile dintre
Stat şi Biserică nu s-au modificat în forma lor, clasa politică, sub
influenţa occidentală, depărtându-se însă ca gândire de Biserică.
Deşi s-a afirmat că principiul simfoniei a continuat să funcţioneze,
Biserica Ortodoxă fiind proclamată de Constituţia din 1866 (ca şi de
cea din 1923) drept religia dominantă în stat - episcopii fiind
senatori de drept, preoţii fiind plătiţi de stat, iar Constituţia din 1866
prevăzând obligativitatea botezării în religia ortodoxă a urmaşilor
regelui Carol I - totuşi modelul relaţiei Stat-Biserică s-a apropiat mai
mult de cel din ţările protestante, al bisericilor de stat, controlul
Statului asupra Bisericii fiind unul foarte rigid.
Crearea României Mari la 1 Decembrie 1918 şi înglobarea
în graniţele statului român a unor minorităţi naţionale relativ
numeroase, ca şi a unor noi confesiuni, a adus cu sine din Transilvania, după modelul Statutului Mitropolitului Andrei Şaguna,
https://biblioteca-digitala.ro
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principiul autonomiei cultelor faţă de stat. Constituţia României
din 1923 menţinea în continuare caracterul dominant al Bisericii
Ortodoxe Române dar, alături de aceasta, ca biserică naţională era
proclamată şi Biserica Greco-Catolică. Celorlalte culte, denumite
istorice, li se garanta libertatea religioasă. Episcopii ortodocşi îşi
păstrau calitatea de senatori de drept, onoare de care beneficiau
acum şi episcopii greco-catolici, precum şi şefii cultelor istorice
(romano-catolic, reformat, lutheran, unitarian, armean-gregorian,
mozaic şi musulman). Rolul major al Bisericii în perioada interbelică este demonstrat şi de faptul că patriarhul Miron Cristea a
fost ales regent în perioada 1927-1930 şi chiar desemnat primministru (1938-1939).
Pentru prima dată în istoria României se elaborează o lege
a cultelor în anul 1928. Legea prevedea la art. 25 că "Statul are
asupra tuturor cultelor dreptul de supraveghere şi control, care
se va exercita prin Ministerul Cultelor".
Raporturile Stat-Biserică vor suferi schimbări esenţiale
odată cu instaurarea regimului comunist.
Decretul Lege nr. 177/1948, privind regimul general al
cultelor, noua reglementare în materie, enunţă atribu?ile Ministerului
Cultelor prin verbe precum „examinează", „aprobă", ,,încuviinţează'',
„suspendă", „verifică", „recunoaşte", „anulează", etc.
Cu toate acestea, nici un act normativ din acea perioadă
nu a reglementat expres separarea Statului de Biserică.
Doar în art. 30 din Constituţia Republicii Socialiste
România din 1965 se stipula : Şcoala este despărţită de biserică.
Nici o confesiune, congregaţie sau comunitate religioasă nu
poate deschide sau întreţine alte instituţii de învăţământ decât
şcoli speciale pentru pregătirea personalului de cult.
Alte prevederi legale, precum şi măsurile adoptate de
autorităţile comuniste, au schimbat profund relaţia dintre Biserică
şi Stat. Principiul simfoniei a fost înlocuit cu cel al dominaţiei
Statului asupra Bisericii. Astfel, Decretul nr. 334/1970 privind
organizarea şi func?onarea Departamentului Cultelor prevede atribu?i
care denotă controlul exercitat de stat asupra vieţii religioase. Această
https://biblioteca-digitala.ro
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institupe avea drept de control şi supraveghere, aproba înfiinţarea
de cult, a mănăstirilor, putea suspenda orice dispoziţii
ale cultelor şi avea dreptul de a cere acestora orice fel de date şi

unităţilor

informaţii.
Deşi

Constitupa garanta libertatea religioasă, totuşi regimul
comunist a dus o politică militant ateistă, de reducere a rolului
religiei. S-a urmărit cu consecvenţă ca Biserica să-şi restrângă
activitatea doar la planul strict liturgic, fiind îndepărtată din
armată, penitenciare şi aşezămintele de ocrotire socială.
Au fost desfiinţate şcolile confesionale iar spitalele, azilele şi
celelalte aşezăminte filantropice au fost preluate de stat, care şi-a
asumat exclusiv funcţia caritativ-filantropică, de sprijinire a
persoanelor sărace, a bolnavilor, a orfanilor, a bătrânilor, ş.a.
După prăbuşirea în anul 1989 a regimului comunist din
România, Biserica şi-a recăpătat treptat rolul şi funcpile tradiţionale, a
avut loc o revigorare a prezenţei religiei în societate şi s-a manifestat un
interes sporit pentru tradiţiile spirituale şi educaţia religioasă.
Constituţia României, adoptată prin referendum la 8
decembrie 1991 şi revizuită în anul 2003, a stabilit principiile
generale privind relaţiile dintre Stat şi Biserică, precum şi noul
cadru legal în care se desfăşoară activitatea cultelor religioase.
Este proclamată egalitatea în drepturi "a tuturor cetăţenilor, fără
deosebire de rasă, naţionalitate, de originea etnică, de limbă,
religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de
origine socială" (art.4).
Art. 29 din Constituţie este cel mai important în privinţa
cadrului de manifestare a vieţii religioase. Acesta stipulează:
1. Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea
credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o fonnă. Nimeni nu
poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă
religioasă, contrare convingerilor sale.
2. Libertatea conştiinţei este garantată, ea trebuie să se
manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
3. Cultele religiose sunt libere şi se organizează potrivit
statutelor proprii, în condiţiile legii.
https://biblioteca-digitala.ro

12

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

4. În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme,
mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.
5. Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se
bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei
religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în
orfelinate.
6. Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit
propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror
răspundere le revine.
În Constituţie este prevăzută libertatea învăţământului
religios potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult precum şi faptul
că, în şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi
garantat prin lege (art.32).
Constituţia asigură persoanelor care nu prestează serviciul
militar obligatoriu din motive religioase, posibilitatea de a efectua
serviciul militar alternativ.
De mare importanţă pentru libertatea religioasă este art.
20 al Constituţiei în care se afirmă : 1. "Dispoziţiile privind
drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în
concordanţă cu "Declaraţia universală a drepturilor omului", cu
pactele şi celelalte tratate la care România este parte; 2. Dacă
există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte,
şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu
excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin
dispoziţii mai favorabile".
Dispoziţiile constituţionale sunt completate de prevederi
ale Codului penal prin care îngrădirea de către un funcţionar a
folosinţei sau a exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean, ori crearea
pentru acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţio
nalitate, rasă, sex sau religie, se pedepseşte cu închisoare strictă
de la 2 la 5 ani (art. 316). De asemenea Codul penal prevede:
,,Împiedicarea sau tulburarea libertăţii de exercitare a vreunui
cult religios, care este organizat şi funcţionează potrivit legii, se
pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile https://biblioteca-digitala.ro
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Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta de a
obliga o persoană, prin constrângere, să participe la serviciile
religioase ale vreunui cult sau să îndeplinească un act religios
legat de exercitarea unui cult" (art. 246).
După cum se poate constata Constituţia din anul 1991,
revizuită în anul 2003, nu răspunde tranşant la întrebarea dacă în
România Statul este despărţit de Biserică. Răspunsul este doar
implicit în sensul că se stipulează autonomia cultelor faţă de stat.
În acelaşi timp textul constituţional prevede colaborarea dintre
Stat şi Biserică. Astfel statul garantează predarea religiei în şcolile
publice, teză conţinută şi de Legea învăţământului. Subliniem că în
ţările în care Statul şi Biserica sunt clar despărţite, în şcolile publice
nu se predă religia. De asemenea statul se angajează să înlesnească
~istenţa religioasă în armată, spitale, penitenciare, azile şi în orfelinate.
In fapt, această înlesnire înseamnă inclusiv salarizarea clericilor
încadraţi în aceste unităţi.
Contribuţiile substanţiale acordate de stat la salarizarea
personalului cultelor religioase (conform Legii nr. 14211999 şi
Ordonanţei de Urgenţă nr. 82/2001), ca şi subvenţiile acordate de
stat pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, şi pentru
alte nevoi, reprezintă, de asemenea, o ilustrare a cooperării dintre
cele două institutii.
În vederea asigurării relaţiilor statului cu cultele religioase a
fost înfiinţat în anul 1990, ca organ de specialitate al administraţiei
publice centrale în subordinea Guvernului, Secretariatul de Stat
pentru Culte, care a funcţionat până în anul 2001, când a fost
comasat cu Ministerului Culturii, creându-se astfel Ministerul
Culturii şi Cultelor. Subliniem faptul că instituţia de stat pentru
problemele religioase nu mai are rolul de a supraveghea activitatea
cultelor (aşa cum o făcea Departamentul Cultelor în timpul
comunismului şi chiar Ministerul Cultelor înainte de 1945) ci, după
cum stipulează Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea Ministerului Culturii şi Cultelor, aceasta îşi desraşoară
activitatea pe baza principiului fundamental conform căruia „cultele
religioase sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor" (art. 3,
0
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lit. e) şi au printre obiectivele sale şi •.sprijinirea cultelor religioase
recunoscute de lege" (art. 4, lit. n). De asemenea Ministerul Culturii
şi Cultelor •.sprijină toate cultele religioase legal recunoscute,
potrivit statutelor de organizare şi funcţionare a acestora în
vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a ţării şi
mediază situaţiile litigioase" (art. 6, alin. 29).
Din păcate, cu toate eforturile întreprinse de guvernele de
după 1990, nu s-a reuşit încă adoptarea unei noi legi a cultelor,
lege organică după cum menţionează Constituţia (art. 73, alin. 3,
lit. s). Ca urmare sunt încă în vigoare acele articole din Decretu/Lege nr. ·17711948 pentru regimul general al cultelor religioase
care nu sunt contrare actualei Constituţii. Menţionăm că în acest
an-2005 s-a reuşit elaborarea de către Ministerul Culturii şi Cultelor
a proiectului Legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor în
România.
Proiectul de lege reglementează în conformitate cu prevederile internaţionale în materie relaţiile dintre Stat şi Biserică, modul
de dobândire a calităţii de cult, statutul asociaţiilor religioase ş.a.
Astfel, premisa de bază a relaţiei statului român cu cultele
este aceea de recunoaştere a rolului spiritual, educaţional, socialcaritativ, cultural şi de parteneri sociali al cultelor, precum şi a
statutului acestora de factori ai păcii sociale.
Fundamentele raporturilor între statul român şi culte sunt
autonomia acestora, neutralitatea, echidistanţa şi nondiscriminarea statului faţă de ele, precum şi cooperarea statului şi
cultelor în domeniile de interes comun.
Legea urmăreşte stabilirea principiilor de bază ale
sprijinului statului către culte. A vând în vedere utilitatea publică a
cultelor, statul acordă acestora atât sprijin direct pentru salarizarea
personalului sau pentru construcţia, repararea şi consolidarea
locaşurilor de închinare, cât şi indirect prin deducere, în condiţiile
legii, a unor sume din impozitul pe venit al credincioşilor sau prin
acordarea de facilităţi fiscale. În acordarea ajutorului financiar se
ţine cont de numărul credincioşilor cultului, dar şi de nevoile
reale ale acestuia.
https://biblioteca-digitala.ro
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Calitatea de cult se dobândeşte în temeiul unei Hotărâri de
Guvern, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, de către
asociaţiile religioase care, prin activitatea şi numărul lor de
membri, au oferit garanţii de durabilitate şi stabilitate.
Acest proiect de lege este rezultatul unei serii de întâlniri
ale reprezentanţilor Ministerului Culturii şi Cultelor cu reprezentanţii cultelor recunoscute. Semnarea acestui document de către
16 culte constituie în primul rând o victorie a spiritului ecumenic
şi a bunei înţelegeri între culte. Întâlnirile care au avut loc au
constituit un veritabil for ecumenic, reunind cultele din România
într-un demers ce interesează în egală măsură statul român în
perspectiva integrării europene şi societatea românescă în
ansamblul său.

https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Poporul român - popor romanic, aşa cum o dovedeşte şi
limba, în toate elementele ei - este singurul din Europa de Est ce
aparţine popoarelor latine. Formarea sa este rezultatul simbiozei
populaţiei autohtone traco-geto-dace cu coloniştii veniţi din Imperiul
roman şi a asimilării treptate a altor neamuri stabilite vremelnic pe
întinsa vatră pe care el s-a plămădit. Aici, creştinismul a început să
pătrundă încă din timpul apostolic. În Dobrogea - fostă Scytia
Minor - Cuvântul Evangheliei a fost propovăduit, în cea de a doua
jumătate a secolului I d.H., de către Sfântul Apostol Andrei. După
cucerirea Daciei de către Imperiul Roman (106 d.H.), numărul
credincioşilor din nordul Dunării a început să crească, fie prin
venirea aici a unor adepţi ai creştinismului, plecaţi din mijlocul
populaţiilor romanizate de la sud de Dunăre, fie prin cei sosiţi în
aceste locuri odată cu coloniştii, armata, minerii şi negustorii, trimişi
în noua sa provincie de Imperiul Roman. În marea lor majoritate,
aceştia proveneau din provincii deja „misionate de apostolii
Domnului". După retragerea, în anul 271 d.H., a administraţiei şi
armatei romane din nordul Dunării, creştinii, nemaitemându-se de
autoritatea încă păgână a Romei, care-i urmărea şi pedepsea pentru
credinţa lor, s-au înmulţit şi au început să se organizeze bisericeşte.
Marele număr al martirilor daco-romani de la Dunărea de Jos
din timpul persecuţiei împăratului Diocleţian (284-305), care au
plătit cu viaţa mărturisirea credinţei în Hristos, probează răspândirea
creştinismului, în acel timp, prin aceste părţi. Totodată, întăreşte
convingerea că, în această zonă. creştinismul era cu mult mai vechi,
de vreme ce în timpul perioadei romane existau episcopi şi preoţi.
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Dezvoltarea creştinismului a luat un avânt deosebit la stră
atât din sudul, cât şi din nordul Dunării, în timpul Păcii
Constantine, care a urmat edictului de toleranţă religioasă de la
Milano, din anul 313 d.H. Ca urmare, la Dunărea de Jos se
întâlnesc funcţionând numeroase centre episcopale, unele desigur
mult mai vechi. Printre acestea s-a aflat şi Episcopia Tomisului,
înfiinţată - foarte probabil - în ultima parte a secolului al Iii-lea,
cu autoritate canonică atât în dreapta, cât şi în stânga Dunării.
Ridicată, în veacul al V-lea, la rangul de arhiepiscopie autocefală
şi apoi de mitropolie, aceasta a avut în jurisdicţie canonică, în
secolul următor, 14 scaune episcopale.
În secolul al Vl-lea. împăratul Justinian (527-565) a
readus stăpânirea bizantină în stânga Dunării, reunind acest
teritoriu, si bisericeşte, cu cel din dreapta fluviului, prin punerea
sa sub autoritatea canonică a Arhiepiscopiei Justiniana Prima, pe
care o înfiinţase în anul 535. Ajutată de astfel de împrejurări,
creştinătatea nord-dunăreană a tăcut progrese însemnate. Bazilici
şi alte numeroase vestigii paleocreştine descoperite până acum pe
aproape întreg cuprinsul ţării noastre confirmă acest lucru.
Terminologia creştină din limba română, mai cu seamă aceea
care exprimă noţiunile fundamentale de credinţă, constituie, la rândul
său, un indiciu că strămoşilor noştri li s-a vestit Cuvântul Evangheliei
şi în limpa latină, pe care, ca populaţie romanizată, o înţelegeau.
In concluzie, atunci când poporul român a apărut în istorie
ca popor de sine stătător şi de gintă latină, el era deja creştin, fiind
astfel unul dintre puţinele neamuri care, fără a avea o dată fixă a
încreştinării lor, s-a născut creştin şi aşa a rămas până astăzi, fiind
singurul popor latin de credinţă ortodoxă şi, totodată, cel mai
vechi neam creştin din această parte a Europei. Mai mult, ca
propovăduitor al Cuvântului Evangheliei, el a pregătit pe bulgari şi
slavi pentru încreştinare. La rândul său, silit de împrejurări istorice,
a trebuit, ulterior, să primească limba slava în cultul Bisericii sale,
folosind-o până prin secolul al XVII-iea.
În secolul al XIV-iea, după formarea statelor feudale
româneşti de la sud şi est de Carpaţi - Ţara Românească şi Moldova
moşii noştri,
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- ca o probă a deplinei lor independenţe politice, s-a păşit şi la
organizarea lor bisericească, astfel că în anul 1359 a luat fiinţă
Mitropolia Ţării Româneşti (a Ungrovlahiei) cu sediul la Curtea de
Argeş, iar în anul 1401 a luat fiinţă Mitropolia Moldovei, cu sediul
la Suceava, care a fost confirmată de Patriarhia de la Constantinopol.
În anul 1370, în Ţara Românească se înfiinţează o nouă
mitropolie la Severin, iar la începutul secolului al XVI-lea câte o
episcopie la Râmnicu Vâlcea şi la Buzău. La est de Carpaţi, în
secolul al XV-lea s-au înfiinţat episcopiile de la Roman şi Rădăuţi,
iar în secolul al XVI-lea episcopia de la Huşi şi în 1864 episcopia
Dunării de Jos.
Şi în Transilvania au existat centre episcopale ortodoxe:
mai întâi la Dăbâca, apoi la Vad, Feleac, Geoagiu, Bălgrad (Alba
Iulia), Ienopole, Caransebeş, Arad, Oradea şi Sighet. Mitropolia
Ortodoxă a Transilvaniei, atestată documentar încă din a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, a fost desfiinţată în anul l 701, a
fost reactivată, ca episcopie nouă în anul 1761, iar în anul 1864 a
fost ridicată la rangul de mitropolie, aşa cum este şi astăzi.
Mitropoliţii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, împreună cu
Bisericile lor, au stat întotdeauna în legătura canonică cu Patriarhia
Ecumenică din Constantinopol, au păstrat relaţiile frăţeşti cu
celelalte Biserici Ortodoxe surori, şi s-au bucurat de o deosebită
cinste din partea lumii ortodoxe.
În anul 1885, Patriarhul ecumenic Ioachim al IV-lea a
semnat Tomosul Patriarhal de recunoaştere a autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române, care, consacrându-i acesteia deplina egalitate
în drepturi cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, consfinţea unitatea
ei cu întreaga Ortodoxie Ecumenică din punct de vedere dogmatic,
canonic şi liturgic. Tomosul Patriarhal, semnat şi de ceilalţi
membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, era al treilea
document de acest fel, după cele din 1850 (emis pentru Biserica
Greciei) şi din 1873 (emis pentru Biserica Sârbă).
Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1925, la rangul
de Patriarhie a fost urmarea pe plan religios a desăvârşirii unităţii
statale de la l Decembrie 1918, precum şi o ilustrare firească a
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rolului jucat de Biserică în istoria poporului român. Este unanim
recunoscut că în momentele cardinale ale istoriei românilor, Biserica
Ortodoxă a fost un factor primordial în păstrarea şi afirmarea
identităţii naţionale, religioase şi cultural-spirituale a poporului
român. Primele cărţi în limba română au fost tipărite în cadrul
aşezămintelor bisericeşti, primele şcoli româneşti şi aşezăminte
sociale şi de sănătate au fost cele organizate în tinda şi în jurul
bisericilor.
Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron
Cristea. înscăunat la 1 noiembrie 1925 (t1939), a fost urmat de
patriarhii Nicodim Munteanu (1939-1948), Justinian Marina (19481977) şi Justin Moisescu (1977-1986). De la 9 noiembrie 1986,
Biserica Ortodoxă Română este păstorită de Prea Fericitul Părinte
Teoctist, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, hirotonit întru
arhiereu în anul 1950.
Recensământul populaţiei din anul 2002 a evidenţiat existenţa
a circa 18,8 milioane de credincioşi ortodocşi (86.7 %) din populaţia
ţării, ceea ce din punct de vedere al numărului de credincioşi
situează Biserica Ortodoxă Română pe locul doi între celelalte
Biserici Ortodoxe surori.
Patriarhia Română îşi desfăşoară activitatea pe baza
Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române aprobat de Sfântul Sinod şi de Adunarea Naţională
Bisericească în anul 1948 şi confirmat prin Decretul nr. 233 din
23 februarie 1949 al autorităţilor de stat din acea vreme. De
asemenea, sunt în vigoare 12 Regulamente bisericeşti, aprobate de
Sfântul Sinod pentru reglementarea diferitelor Asectoare ale vieţii şi
activităţii din Biserica Ortodoxă Română. Intregul Corpus de
Legiuiri ale Bisericii Ortodoxe Române şi, mai cu seamă, Statutul
şi principalele regulamente au suferit de-a lungul vremii şi, în
deosebi, după anul 1990, numeroase şi importante modificări şi
completări aprobate de Sfântul Sinod şi Adunarea Naţională
Bisericească, în virtutea deplinei autonomii bisericeşti, cu menţi
unea că procesul de revizuire a legislaţiei bisericeşti se află în curs de
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desf'aşurare. Modificările operate de conducerea Bisericii Ortodoxe
Române nu au mai fost supuse aprobării autorităţilor de stat.
Biserica Ortodoxă Română este organizata ca Patriarhie,
cu titulatura Patriarhia Română. Biserica Ortodoxă Română este
autocefală, autonomă şi unitară în organizarea sa, păstrând
unitatea dogmatică, canonică şi a cultului cu Biserica Ecumenică
a Răsăritului. Cea mai înaltă autoritate deliberativă a Bisericii
Ortodoxe Române pentru toate problemele dogmatice, canonice
şi în cult, precum şi pentru cele bisericeşti de orice natură date în
competenţa sa, este Sfântul Sinod. Acesta se compune din Patriarh,
ca preşedinte şi toţi arhiereii în funcţiune (mitropoliţi, arhiepis~opi,
episcopi, episcopi - vicari şi arhierei-vicari), ca membri. Intre
sesiunile Sfântului Sinod, problemele ivite sunt soluţionate de
Sinodul Permanent, alcătuit din Patriarh şi mitropoliţii în funcţiune.
Ca organ reprezentativ central deliberativ al Bisericii
Ortodoxe Române, pentru toate problemele administrative şi
economice şi pentru cele care nu sunt de competenţa Sfântului
Sinod, funcţionează Adunarea Naţională Bisericească, compusă
din câte trei reprezentanţi ai fiecărei eparhii (un cleric şi doi
mireni), desemnaţi de adunările eparhiale respective pe termen de
patru ani. Organul suprem administrativ şi, totodată, organul
executiv al Sfântului Sinod, cât şi al Adunării Naţionale Bisericeşti
este Consiliul Naţional Bisericesc. Acesta este alcătuit din trei
clerici şi şase mireni, aleşi de Adunarea Naţională Bisericească
din rândurile ei pe termen de patru ani şi din vicarul administrativ
patriarhal şi consilierii administrativi patriarhali ca membri
permanenţi. Organul central executiv al Sfântului Sinod şi al
Adunării Naţionale Bisericeşti este Administraţia Patriarhală, prin
Cancelaria Sfântului Sinod şi celelalte sectoare de activitate.
Hotărârile organelor centrale bisericeşti sunt obligatorii pentru
întreaga Biserică Ortodoxă Română.
Patriarhul este Întâiul Stătător între ierarhii Bisericii
Ortodoxe Române şi are titulatura: „Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, wcţiitor al
Cewreii Capadociei şi Prea Fericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe
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Române". În exercitarea atribuţiilor sale executive, Patriarhul este ajutat
de către Episcopii-Vicari Patriarhali şi Administraţia Patriarhală, prin
Cancelaria Sfântului Sinod şi prin celelalte sectoare de activitate.
Sub raportul orânduirii canonice şi administrative, Biserica
Ortodoxă Română, organizată ca Patriarhie, cuprinde: mitropolii,
alcătuite din mai multe eparhii (episcopii sau arhiepiscopii), care
sunt conduse de către un mitropolit, arhiepiscopii şi episcopii, ca
unităţi administrative bisericeşti teritoriale alcătuite din unităţi
bisericeşti locale (protopopiate, parohii, mănăstiri, schituri), conduse
după caz de episcop sau arhiepiscop, având organe administrative
eparhiale proprii. Astfel, în cadrul fiecărei eparhii (episcopie sau
arhiepiscopie) funcţionează Adunarea eparhială, ca organ deliberativ pentru toate problemele ei bisericeşti, administrative,
culturale şi economice şi care se compune din reprezentanţii
clerului şi credincioşilor, în proporţie de o treime clerici, respectiv
două treimi mireni. Organul executiv al Adunării eparhiale este
Consiliul eparhial din care fac parte arhiepiscopul (episcopul)
locului, episcopul-vicar sau arhiereul-vicar, vicarul administrativ
eparhial şi consilierii administrativi ca membri permanenţi,
precum şi nouă membri (trei clerici şi şase mireni), aleşi de către
Adunarea eparhială din rândurile ei, cu un mandat de 4 ani.
Protopopiatul (protoieria) este o circumscripţie administrativ bisericească, care cuprinde mai multe parohii din aceeaşi
eparhie, întinderea lor teritorială fiind stabilită de Adunarea
eparhială. Acestea sunt conduse de un protopop, care este organul
de legătură între parohie şi eparhie şi care veghează în teritoriul ei
buna desfăşurare a activităţii pastorale, misionare şi administrativgospodăreşti a preoţilor şi a parohiilor.
Parohia, ca unitate de bază a bisericii, este comunitatea
bisericească a credincioşilor, clerici şi mireni, aşezaţi pe un anumit
teritoriu sub conducerea unui preot. Are ca organ deliberativ
Aduna-rea parohială, alcătuită din toţi bărbaţii majori din parohie,
iar ca organul executiv Consiliul parohial ales de Adunarea parohială
pe o durată de patru ani. Adunarea parohială alege şi Comitetul
parohial, compus din femei, care are atribuţii filantropice şi culturale.
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Mânăstirea

nitate

religioasă

de

este un aşezământ în care trăieşte o comusau de călugăriţe, hotărâţi a-şi consacra

călugări

viaţa rugăciunii, sărăciei, înfrânării şi ascultării. Conducătorul
oricărei mănăstirii

este chiriarhul locului, reprezentat de stareţ
care este ajutat în conducerea mănăstirii de soborul
mănăstiresc, consiliul duhovnicesc şi consiliul economic.
La 1 ianuarie 2005, situaţia Bisericii Ortodoxe Române în
cifre şi date se prezenta astfel: Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române este alcătuit din 48 de ierarhi; în cuprinsul
Patriarhiei Române funcţionează un număr de 14.100 unităţi
bisericeşti în ţară: 1 centru patriarhal, 5 mitropolii, 10 arhiepiscopii,
15 episcopii, 161 protopopiate, 11.007 parohii şi 2.313 filii, 574
aşezăminte monahale; sunt deschise cultului şi funcţionează
14.574 locaşuri de cult: 63 catedrale (24 catedrale eparhiale si
23 biserici catedrale); 10.580 biserici parohiale, 2.072 biserici
filiale, 433 biserici de mânăstiri, 208 biserici de cimitir, 12 biserici
fundaţionale, 48 biserici izolate, 298 capele parohiale, 171 capele de
cimitir, 74 paradise parohiale, 182 paradise de mănăstiri, 403
biserici si capele in instituţiile bugetare (89-armata, Ministerul
Administraţiei şi Internelor, 37-penitenciare, 166-spitale, 50-unităţi
de învăţământ, 61-aşezărninte ocrotire socială). Dintre acestea, în
jur de 2.400 de lăcaşuri de cult sunt clasificate în patrimoniu
naţional ca monumente istorice, de artă şi arhitectură bisericească;
La 31 decembrie 2004 situaţia construirii, restaurării,
reparării şi întreţinerii lăcaşurilor de cult se prezenta astfel:
s-a pus piatra de temelie şi au început lucrările la 150 de biserici
noi; au continuat lucrările la cele 1.031 biserici noi începute în
anii anteriori dar neterminate; au fost finalizate lucrările la 191 ·de
biserici nou construite începute în anii anteriori; au fost date în
folosinţă prin sfinţire 146 de biserici nou construite; au continuat
lucrările de reparare, restaurare şi consolidare la 445 biserici care
nu sunt monumente; au fost pictate din nou 499 biserici; a fost
restaurată pictura la 319 biserici.
În cuprinsul Patriarhiei Române, la 1 ianuarie 2005
funcţionau: pentru învăţământul preuniversitar integrat în
(stareţă),

https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

23

reţeaua învăţământului

de stat: 18 şcoli de cântăreţi bisericeşti,
cu o durată de 3 ani, cu 775 elevi; 8 Şcoli postliceale teologicosanitare, cu 353 elevi; 39 de seminarii teologice liceale (dintre
care 7 monahale), cu durata de 5 ani şi cu 6.146 elevi, şcoli în
care predau 776 cadre didactice; pentru învăţământul universitar
integrat în reţeaua universitară de stat, Cursuri de licenţă la
Facultăţi de Teologie Pastorală şi cu duble specializări (teologiefilologie, teologie-asistenţă socială, teologie-patrimoniu cultural,
teologie-arheologie creştină, teologie-limbaj mimico-gestual) în
14 centre universitare (Alba Iulia. Arad, Baia Mare, Bucureşti, Cluj,
Constanţa. Craiova. Galaţi, laşi, Oradea, Piteşti, Sibiu, Târgovişte,
Timişoara), cu o durată de 4 ani la cursurile de zi şi 5 ani
învăţământ deschis la distanţă şi cu 11.063 studenţi, procesul de
învăţământ fiind asigurat de 449 cadre didactice universitare;
Ciclul de studii aprofandate (Master) şi Cursurile pentru pregătirea
Doctoratului în Teologie la specializările Teologie Biblică, Teologie
Istorică, Teologie Sistematică şi Teologie Practică, în 11 Facultăţi de
Teologie (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca,
Arad, Constanţa, Oradea, Piteşti, Târgovişte). Există, de asemenea,
un foarte intens schimb reciproc de burse de studii şi specializare
organizat pe linie bisericească dar şi pe linia Ministerului
ţ:ducaţiei, şi Cercetării.
Perfecţionarea personalului clerical se realizează prin
Cursuri şi examene pentru obţinerea gradelor profesionale
(definitiv, gradul II şi I), organizate în 6 Facultăţi de Teologie
abilitate de Sfântul Sinod din tot atâtea centre universitare
(Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara şi Cluj-Napoca).
Sub aspectul activităţii editoriale şi publicistice, la 1
ianuarie 2005, apăreau 74 de titluri de reviste şi publicaţii periodice
bisericeşti centrale, eparhiale, parohiale şi mănăstireşti. În anul 2003
au fost publicate 211 titluri de carte teologică, religioasă, de istorie
şi spiritualitate creştină în cele 11 tipografii bisericeşti (Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române şi tipografiile eparhiale de la Iaşi, Sibiu, Craiova,
Timişoara, Suceava, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Râmnicu Vâlcea,
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Caransebeş şi Oradea). În aceste tipografii au fost tipărite, în zeci
de mii de exemplare, lucrări fundamentale, în primul rând Sfânta
Scriptură, Noul Testament, Psaltirea, Mica Biblie, cărţi de
învăţătură creştină, catehisme, cărţi de cult, vieţile sfinţilor, cărţi
de rugăciune, lucrări teologice, traduceri din Sfinţii Părinţi,
manuale şcolare şi tratate universitare dar şi lucrări şi mo-nografii
de artă creştină. Buletinul Oficial al Patriarhiei Române este
„Biserica Ortodoxă Română" şi apare de 120 ani. Reviste de studii
şi cercetări teologice importante sunt: la Bucureşti - „Studii
Teologice", „ Ortodoxia", „ Glasul Bisericii" şi „ Vestitorul
Ortodoxiei"; la Iaşi - „Teologie şi Viaţă" şi „Candela Moldovei";
la Sibiu - ,,Revista Teologică" şi „ Telegraful Român" (apare de 140
ani); la Craiova - „Mitropolia Olteniei" şi „ Cetatea creştină"; la
Timişoara - „Altarul Banatului" şi „Învierea"; la Cluj-Napoca „ Renaşterea" etc.
În cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, funcţionau în
anul 2003, în condiţiile legii, 4 posturi de radio proprii: Trinitas
la Arhiepiscopia laşilor, Renaşterea la Arhiepiscopia Clujului,
Reîntregirea la Arhiepiscopia Alba Iuliei, Ortodoxia la Braşov şi 1
post de radio on-line Mitropolia Olteniei la Arhiepiscopia Craiovei.
În cadrul Bisericii Ortodoxe Române sunt organizate 317
colecţii muzeale de artă religioasă şi centre pentru conservarea
cărţii de patrimoniu şi a obiectelor vechi bisericeşti: 34 la centre
eparhiale, 20 la protopopiate, 92 la parohii şi 111 la mânăstiri,
deservite de un număr de 619 personal de specialitate (muzeografi,
conservatori, restauratori, ghizi etc.) care se perfecţionează prin
cursurile speciale anuale organizate de Patriarhia Română şi
Ministerul Culturii şi Cultelor.
În cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române există valoroase
biblioteci, dintre care menţionăm: Biblioteca Sfântului Sinod,
Biblioteca Palatului Patriarhal şi bibliotecile de la Mânăstirile
Neamţ şi Cernica, precum şi bibliotecile Facultăţilor de Teologie
din Bucureşti, Iaşi şi Sibiu.
După 1989, Biserica Ortodoxă Română şi-a reluat activitatea
de asistenţă religioasă în armată, penitenciare, spitale şi în
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filantropice (orfelinate, azile de bătrâni etc.), la 1
ianuarie 2005 această activitate desfăşurându-se în 318 lăcaşuri
de cult (75-armată, ministerul de interne, 37-penitenciare, 112spitale, 42-unităţi de învăţământ, 52-aşezăminte ocrotire socială),
deservite de un număr de 430 preoţi.
Activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române,
la nivelul celor 24 de eparhii, este asigurată în prezent de 188 de
asistenţi sociali teologi, 17 preoţi misionari şi 12 lucrători sociali,
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 38 de Birouri de
asistenţă socială. şi anume: 16 la nivelul centrelor eparhiale, 14 la
protopopiate şi 8 birouri la nivelul parohiilor. Numărul total al
aşezămintelor sociale se ridică la 118, şi anume: 39 de centre
pentru copii orfani, 12 cămine pentru bătrâni, 40 de cantine şi
brutării sociale, 19 cabinete medicale şi farmacii sociale, 2 centre
de diagnostic şi tratament şi 6 centre pentru asistenţa familiilor
aflate în dificultate.
În anul 2004, prin programele social-filantropice ale
Bisericii au fost asistaţi: 55.900 copii proveniţi din casele de
tip familial, orfelinate şi centre sociale, din familii sărace şi fără
posibilităţi de întreţinere mai ales a celor cu dificultăţi de adaptare,
tulburări afective şi de comportament; 44.500 vârstnici, din
căminele de bătrâni înfiinţate în diferite parohii şi mănăstiri, din
centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri,
nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de
sănătate; 51.800 familii sărace, rară posibilităţi materiale, tineri, studenţi,
şomeri, deţinuţi eliberaţi, persoane cu handicap sau rară adăpost
Redobândirea deplinei libertăţi religioase, după Revoluţia din
decembrie 1989, a permis reluarea tradiţiei în Biserica Ortodoxă,
întreruptă de regimul comunist, şi anume, organizarea, reînfiinţarea sau reactivarea unor asociaţii şi fundaţii religioase şi
implicarea lor în sprijinirea lucrării misionare, caritative şi
culturale a Bisericii. Astfel, au fost reactivate cu aprobarea Sfântului
Sinod Oastea Domnului (înfiinţată de preotul Iosif Trifa în anul
1926, la Sibiu), Frăţia Ortodoxă Română şi Societatea Naţională
a Femeilor Ortodoxe Române. Au fost înfiinţate alte organizaţii
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ortodoxe ca: Liga Tineretului Ortodox şi Asociaţia Studenţilor
Creştini Ortodocşi Români. În cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe
Române au fost înfiinţate numeroase asociaţii religioase, între
care: Sfântul Stelian (Bucureşti), Sfântul Sava (Buzău), Civica
(Timişoara), Sfântul Mare Mucenic Mina (Constanţa), Precista
Mare (Roman), Sfântul Nicolae (Bacău şi Sibiu), Sfântul Grigorie
Palama (Bucureşti), Episcopul Grigore Leu (Bucureşti), Fundaţia
Episcopul Melchisedec (Roman), Asociaţia creştin-culturală Miron
Cristea (Sf. Gheorghe, jud.Covasna).
Biserica Ortodoxă Română întreţine relaţii frăţeşti şi
ecumenice cu aproape toate bisericile creştine din lume, în
primul rând cu Bisericile ortodoxe surori. În acest context, au
avut loc schimburi de vizite şi contacte bilaterale la cel mai înalt
nivel, atât cu Bisericile Ortodoxe surori, cu Bisericile Ortodoxe
Orientale, cu Biserica Romano-Catolică, cu Bisericile Protestante
din Europa, cu Biserici din America, Asia şi alte părţi ale lumii,
în cadrul organizaţiilor bisericeşti europene şi internaţionale, fiind
membră a Consiliului Mondial (Ecumenic) al Bisericilor şi a
Conferinţei Bisericilor Europene, a altor organizaţii creştine
profilate pe anumite domenii de activitate (pentru tineret, pentru
femei etc.), precum şi în cadrul dialogurilor bilaterale internaţionale
dintre Biserica Ortodoxă şi alte mari familii creştine (Ortodocşi Orientali, Catolici, Vechi Catolici, Anglicani, Lutherani, Reformaţi).
Activitatea ecumenică a Bisericii Ortodoxe Române se
manifestă viguros şi în relaţiile cu Bisericile creştine din România
în cadrul: Societăţii Biblice Interconfesionale din România, Asociaţiei
Ecumenice a Bisericilor din România - AIDROM, Săptămânii de
rugăciune pentru unitatea creştină organizată anual în luna
ianuarie şi în mod special în cadrul Dialogului Bilateral dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică Orientală de Rit
Bizantin (Greco-Catolică) din România.
Un aport deosebit l-a adus Biserica Ortodoxă Română,
alături de alte culte religioase din România, prin reprezentanţii ei
cei mai autorizaţi, în promovarea şi susţinerea integrării europene şi
euroatlantice a României, ca demersuri fireşti ţinând de apartenenţa
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din totdeauna a României la Europa, în acest sens existând şi o
reprezentanţă a Patriarhiei Române pe lângă organismele europene
de la Bruxelles. De asemenea, ca expresie a prestigiului Ortodoxiei
Româneşti şi a rolului ei în contextul relaţiilor internaţionale între,
ţări, popoare şi biserici, sunt foarte importante întâlnirile pe care
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist le are cu şefi de state şi de
guverne, conducători de parlamente, de organizaţii internaţionale fie
în România, fie în cadrul vizitelor efectuate în străinătate.
În jurul graniţelor ţării se afla câteva milioane de români
ortodocşi, organizaţi în următoarele unităţi. bisericeşti dependente
canonic de Patriarhia Română: Mitropolia Basarabiei Autonomă
şi de Stil Vechi, cu sediul la Chişinău, în Republica Moldova
(mitropolit este Petru Păduraru), reactivată la sânul Bisericii
Ortodoxe Române prin hotărârea Sfântului Sinod din 1992, după
o înstrăinare vremelnică impusă de condiţiile vitrege postbelice;
Episcopia Ortodoxă Română a Vârşeţului (Serbia-Muntenegru), cu
sediul la Vârşeţ (episcop-administrator este Daniil Partoşeanul);
Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul la Gyula
(episcop este Sofronie Drincec). Pentru românii ortodocşi din
cadrul Diasporei ortodoxe române funcţionează dependent de
Patriarhia Română: Mitropolia Ortodoxa Română a Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord, cu sediul la Berlin (mitropolit este
Serafim Joantă), înfiinţată în anul 1993 la cererea credincioşilor
ortodocşi români din acest spaţiu geografic; Mitropolia Ortodoxă
Română a Europei Occidentale şi Meridionale, cu sediul la Paris
(mitropolit este Iosif Pop); Arhiepiscopia Ortodoxă Română în
America şi Canada, cu sediul la Chicago (arhiepiscop este Nicolae
Condrea). Pe lângă aceste eparhii, mai există, în unele ţări,
aşezăminte bisericeşti şi parohii dependente direct de Patriarhia
Română: Aşezămintele ortodoxe române de la Ierusalim, Iordan
şi Ierihon, Parohia ortodoxă română din Sofia (Bulgaria), parohiile
ortodoxe române din Australia şi Noua Zeelandă etc.
Există, de asemenea numeroase comunităţi şi aşezăminte
ortodoxe româneşti organizate în alte jurisdicţii canonice ortodoxe
dar care păstrează o strânsă legătură cu Biserica Ortodoxă
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Română: Episcopia Ortodoxă Română din America (condusă de
arhiepiscopul Nathanael Pop); Parohiile ortodoxe române din
Istanbul (Turcia), Cipru, şi Johanesburg (Africa de Sud); Schiturile
româneşti Prodromu şi Lacu din Muntele Athos, precum şi alte în
curs de constituire.

MITROPOLIA MUNTENIEI

ŞI

A DOBROGEI

A fost înfiinţată în anul 1359 sub titulatura de Mitropolia
Ungrovlahiei, cu reşedinţa la Curtea de Argeş. Primul mitropolit a
fost Iachint. De-a lungul vremii, sediul mitropoliei s-a mutat de la
Curtea de Argeş la Târgovişte (1517), iar apoi la Bucureşti (1668),
unde se află şi în zilele noastre. Actuala denumire a fost adoptată
după anul 1990. Are sediul în Bucureşti, mitropolitul este totodată
Arhiepiscop al Bucureştilor şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
În componenţa sa sunt următoarele eparhii :
Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor, cu reşedinţa în
municipiul Bucureşti, cuprinde municipiul Bucureşti, jud. Ilfov şi
jud. Prahova (până la organizarea Episcopiei Giurgiului, înfiinţată
în anul 2000); este organizată în 10 protopopiate cu 772 de
parohii şi 52 filii, cu un număr de 1.167 lăcaşuri de cult parohiale
şi mănăstireşti, dintre care aproximativ 400 sunt monumente
istorice, în care slujesc 1089 de preoţi.
Arhiepiscopia Ortodoxă a Târgoviştei, cu reşedinţa în
municipiul Târgovişte, cuprinzând jud. Dâmboviţa, a fost înfiinţată
în anul 1991, în vatra vechiului scaun mitropolitan al Ţării
Româneşti, poposit vremelnic la Târgovişte; este organizată în 5
protopopiate (Găeşti, Titu, Pucioasa şi Târgovişte). Pentru cele
288 de parohii sunt 375 de preoţi care slujesc în cele 302 de
lăcaşuri de cult, dintre care 38 sunt monumente istorice. De
asemenea există 9 mânăstiri şi 2 schituri cu 185 călugări, o facultate
de teologie la Târgovişte, un seminar teologic şi o şcoală de cântăreţi bisericeşti în Târgovişte.
Arhiepiscopia Ortodoxă a Tomisului. Înfiinţată ca episcopie în anul 1923, a fost desfiinţată în timpul comunismului,
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fiind reînfiinţată ca arhiepiscopie în anul 1990. În componenţa ei
intră 9 protopopiate, cu 299 de parohii, 368 lăcaşe de cult şi 416
slujitori de cult, 12 mănăstiri şi 4 schituri cu 240 de călugări, 15
unităţi de asistenţa socială, o facultate de teologie, 2 seminarii liceale
teologice, un seminar teologic liceal monahal, o şcoală de cântăreţi
bisericeşti şi o clasă cu specific teologic-sanitar (postliceală).
Episcopia Ortodoxă a Argeşului şi Muscelului La Curtea
de Argeş a fiinţat, la începuturile ei, Mitropolia Ungrovlahiei, apoi,
aici a rămas doar sediul unei episcopii, desfiinţată în timpul
comunismului şi refăcută în anul 1990. Este alcătuită din şase
protopopiate: (Curtea de Argeş, Câmpulung Muscel, Piteşti,
Topoloveni şi Costeşti), toate în judeţul Argeş, cu 497 parohii şi
538 de lăcaşuri de cult în care slujesc 640 preoţi, 22 de mănăstiri
şi 4 schituri cu 241 de călugări, 11 unităţi de asistenţă socială, o
facultate de teologie la Piteşti, 2 seminarii teologice la Câmpulung
Muscel şi Curtea de Argeş şi o şcoală de cântăreţi bisericeşti la
Curtea de Argeş.
Episcopia Ortodoxă a Buzăului şi Vrancei Datează din
anul 1500, actuala denumire este din 2003. Este alcătuită din şapte
protopopiate: Buzău I, Buzău II, Râmnicu Sărat şi Pătârlagele, în
judeţul Buzău, şi Focşani I, Focşani II şi Panciu în judeţul
Vrancea. Cele 617 parohii au circa 700 biserici, în care slujesc
550 preoţi. Există de asemenea 21 de mănăstiri, 9 schituri cu 336
de călugări, 2 seminarii teologice la Buzău şi mănăstirea Răteşti,
o şcoală de cântăreţi bisericeşti.
Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos, cu reşedinţa în
mun. Galaţi , cuprinzând jud. Galaţi şi jud. Brăila a fost înfiinţată în
anul 1864; este organizată în 8 protopopiate, Galaţi, T~uci, Tg. Bujor,
Nicoreşti şi Covurlui în jud. Galaţi, şi Brăila, Făurei şi Insurăţei în jud.
Brăila, cu 390 parohii şi 23 filii, cu un număr de 444 lăcaşuri de cult
parohiale şi mănăstireşti, între care 14 monumente istorice, în care
slujesc 492 preoţi. Există de asemenea 10 mănăstiri şi 287 de călugări,
23 unităţi de asistenţă socială, o facultate de teologie, litere şi istorie la
Galaţi, un seminar teologic liceal în Galaţi, 2 şcoli de cântăreţi
bisericeşti în Galaţi şi Brăila şi o şcoală postliceală sanitară în Brăila.
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

30

Ortodoxă a Sloboziei şi Călăraşilor, cu
în mun. Slobozia, cuprinzând jud. Ialomiţa şi jud.
Călăraşi, a fost înfiinţată în anul 1993; este organizată în 6 protopopiate : Ialomiţa, Feteşti, Slobozia şi Urziceni, în judeţul Ialomiţa,
şi Olteniţa şi Lehliu în judeţul Călăraşi. Pentru cele 315 parohii şi
18 filii sunt 391 preoţi care slujesc în 348 biserici, dintre care 11
sunt monumente istorice. Există de asemenea 9 mânăstiri şi 4
schituri cu 101 călugări, 7 sectoare de asistenţă socială, un seminar
teologic liceal in Slobozia şi o şcoală de cântăreţi bisericeşti în Călăraşi.
Episcopia Ortodoxă a Alexandriei şi Teleormanului. A
fost înfiinţată în anul 1996. Are în compunere patru protopopiate:
Alexandria, Videle, Roşiorii de Vede şi Turnu Măgurele, toate în
judeţul Teleorman. Pentru cele 253 parohii sunt 242 biserici (35
monumente istorice), în care slujesc circa 270 preoţi.
Episcopia Ortodoxă a Giurgiului, Cu reşedinţa în mun.
Giurgiu, cuprinzând jud. Giurgiu, a fost înfiinţată în anul 2000, şi este
în curs de organizare prin desprindere de la Arhiepiscopia Bucureştilor.

Episcopia

reşedinţa

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI
A fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică în anul 1401,
când sediul era la Suceava, primul mitropolit fiind Iosif. În anul
1677, scaunul mitropolitan a fost mutat oficial de la Suceava la
Iaşi, unde se află şi în prezent, actuala denumire fiind adoptată în
anul 1990. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei este şi Arhiepiscop
al laşilor. Mitropolia are în componenţa sa următoarele eparhii:
Arhiepiscopia Ortodoxă a laşilor, cu reşedinţa în mun.
Iaşi, cuprinde jud. Iaşi, jud. Botoşani şi jud. Neamţ (fără protopopiatul Roman); este organizată în 12 protopopiate cu 1.170 parohii,
cu un număr de 1.241 lăcaşuri de cult parohiale şi mânăstiresti, între
care 103 monumente istorice, în care slujesc 1.006 preoţi.
Arhiepiscopia Ortodoxă a Sucevei şi Rădăuţilor, cu
reşedinţa în municipiul Suceava, cuprinzând jud. Suceava, a fost
reînfiinţată în anul 1990 în vatra vechiului scaun al Mitropoliei
Moldovei şi Sucevei; este alcătuită din patru protopopiate:
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Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi şi Fălticeni, toate în
Suceava. Acestea au 385 parohii şi 494 biserici (56
monumente istorice), în care slujesc circa 516 preoţi.
Episcopia Ortodoxă a Romanului, cu reşedinta în
municipiul Roman, datează de la începutul sec. XV. Are în componenţă cinci protopopiate : Roman Qudeţul Neamţ), Bacău I şi
Bacău II, Moineşti şi Oneşti Qudeţul Bacău), cu 404 parohii, 20 de
mănăstiri, 9 schituri, 589 lăcaşe de cult, în care slujesc circa 471
preoţi de parohie, 39 preoţi călugări, 405 călugări, 9 unităţi de
asistenţă socială. De asemenea pentru pregătirea personalului,
există Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe" din Roman şi şcoala
de cântăreţi bisericeşti din Roman.
Episcopia Ortodoxă a Huşilor. A fost întemeiată în anul
1598, apoi, după ce în timpul comunismului fusese desfiinţată, a
fost reînfiinţată în anul 1996. Cuprinde cinci protopopiate: Huşi,
Bârlad, Vaslui, Negreşti şi Fălciu, cu 304 parohii, 500 lăcaşe de
cult, 19 mănăstiri, 254 preoţi, 250 de călugări, un liceu teologic,
o şcoală profesională pentru cântăreţi bisericeşti şi o unitate de

judeţul

asistenţă socială.

CRIŞANEI
ŞI MARAMUREŞULUI

MITROPOLIA ARDEALULUI,

Mitropolia românilor transilvăneni datează din a doua
a sec. XVI. Primul mitropolit a fost Eftimie. La sfârşitul
sec. XVII, Mitropolia Ortodoxă de la Alba Iulia îşi încetează
activitatea odată cu trecerea mitropolitului Atanasie Anghel, urmat
de o parte din cler şi credincioşi, la Biserica Catolică. Mitropolia
Ortodoxă din Ardeal va fi reînfiinţată abia în anul 1864, cu reşedinţa
la Sibiu, primul mitropolit fiind Andrei Şaguna. Mitropolitul
Ardealului este şi Arhiepiscopul Sibiului.
Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului~, cu reşedinţa în mun.
Sibiu, a fost înfiinţată, ca episcopie, în anul 1761. Este alcătuită
din opt protopopiate: Sibiu, Mediaş, Agnita, Sălişte şi Avrig, în
judeţul Sibiu, Braşov, Făgăraş şi Rupea, în judeţul Braşov. În cele

jumătate
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473 parohii sunt 472 lăcaşuri de cult, în care slujesc circa 473 preoţi.
În cuprinsul arhiepiscopiei există şi 12 mănăstiri, 8 schituri cu
119 călugări, 5 unităţi de asistenţa socială, o facultate de teologie
la Sibiu, două seminarii teologice la Braşov şi Făgăraş.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi
Clujului, cu reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca, a fost înfiinţată
la 18 iulie 1921, în vatra vechii episcopii a Vadului, atestată
documentar din prima jumătate a sec. al XVI-iea şi cuprinde jud.
Cluj şi Bistriţa-Năsăud; este organizată în 8 protopopiate : Cluj I,
Cluj II, Dej, Turda, Huedin şi Gherla (judeţul Cluj) şi Bistriţa şi
Năsăud (judeţul Bistriţa-Năsăud) cu 540 parohii, 118 filii şi 713
biserici (166 sunt monumente istorice), în care slujesc circa 594
preoţi, 23 de mănăstiri şi 1 schit cu 234 de călugări, 8 unităţi de
asistenţa socială, o facultate de teologie în Cluj-Napoca şi un
·
seminar teologic liceal în Cluj Napoca..
Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iulia, cu reşedinţa în
municipiul Alba Iulia, a fost reînfiinţată în anul 1975, iar în anul 1998
ridicată la rangul de arhiepiscopie. Are în componenţă 10 protopopiate:
Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni şi Sebeş, în judeţul ~ba, şi Târgu
Mureş, Luduş, Reghin, Sighişoara şi Târnăveni în judeţul Mureş.
Arhiepiscopia are 630 parohii şi 773 biserici ( 127 sunt
monumente istorice) în care slujesc 637 preoţi, 28 de mănăstiri şi
6 schituri cu 341 de călugări, 16 unităţi de asistenţă socială, o
facultate de teologie la Alba Iulia, un seminar teologic liceal la
Alba Iulia, 2 clase cu specific teologic-sanitar postliceal (Târgu
Mureş şi Aiud).

Episcopia

Ortodoxă

a Oradiei, Bihorului şi Sălajului. A

fost reînfiinţată în anul 1920, după ce timp de 200 de ani (16921920) nu mai funcţionase. Nu se cunoaşte data întemeierii. Cuprinde
şapte protopopiate: Oradea, Beiuş, Marghita şi Tinca (în judeţul
Bihor) şi Zalău, Jibou şi Şimleul Silvaniei (în judeţul Sălaj).
Episcopia are 643 parohii şi 643 biserici, din care 139 sunt
monumente istorice în care slujesc 567 preoţi, 6 unităţi de asistenţă
socială, 8 mănăstiri, 3 schituri, 75 de călugări. Pentru pregătirea
personalului episcopia are o facultate de teologie la Oradea, două
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Maramureşului şi Sătmarului.

Înfiinţată în anul 1937, cu sediul la Sighet, desfiinţată în timpul
regimului comunist şi reînfiinţată în anul 1990, cu sediul în Baia
Mare; este organizată în 8 protopopiate cu 434 parohii şi 41 filii,
cu un număr de 518 lăcaşuri de cult parohiale şi măstireşti, între
care numeroase monumente istorice, în care slujesc 553 preoţi.
Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi. Harghitei, cu reşedinţa
în municipiul Miercurea Ciuc, a fost înfiinţată în anul 1994 şi
cuprinde jud. Harghita şi jud. Covasna; este organizată în 2
protopopiate, Miercurea Ciuc Uudeţul Harghita) şi Sfântu Gheorghe
Uudeţul Covasna), care au 120 parohii şi 141 lăcaşuri de cult
(47 sunt monumente istorice) în care slujesc 112 de preoţi, 8
mănăstiri şi 2 schituri cu 128 de călugări şi clase cu profil filologieteologie în cadrul Lieceului „Mihai Eminescu" din Topliţa.

MITROPOLIA OLTENIEI
Mitropolia Olteniei, ca succesoare a Mitropoliei Severinului,
din anul 1370, cu sediul la Severin, mutată după o
scurtă existenţă la Râmnicu Vâlcea ca Episcopie a Râmnicului Noului Severin, a fost reînfiinţată ca mitropolie în anul 1939, cu
sediul la Craiova, desfiinţată în aprilie 1945 şi reînfiinţată în anul
1949 prin strădaniile Patriarhului Justinian. Mitropolitul Olteniei
este si Arhiepiscopul Craiovei. Mitropolia cuprinde eparhiile:
Arhiepiscopia Ortodoxă a Craiovei. Cu reşedinţa în mun.
Craiova, a fost înfiinţată în anul 1947 şi cuprinde jud. Dolj şi jud. Gorj.
Are şapte protopopiate: Băileşti, Craiova I şi Craiova II (în judeţul
Dolj), Târgu Jiu şi Cărbuneşti (în judeţul Gorj) şi Drobeta-Turnu
Severin şi Strehaia (în judeţul Mehedinţi). Arhiepiscopia are 787
parohii, în care slujesc cca. 700 preoţi..
Episcopia Ortodoxă a Râmnicului. Are sediul la Râmnicu
Vâlcea, atestată istoric din primii ani ai sec. XVI, şi este formată
din şapte protopopiate: Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani şi Horezu (în
atestată încă
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Vâlcea), Slatina, Caracal şi Corabia (în judeţul Olt).
Episcopia are 641 parohii şi 1.157 lăcaşe de cult în care slujesc 727
preoţi, 16 mănăstiri şi 12 schituri cu 558 călugări, 10 unităţi de
asistenţa socială, un seminar teologic la Râmnicu Vâlcea.
Episcopia Ortodoxă a Severinului şi Strehaiei, Cu reşe
dinţa în municipiul Drobeta Turnu-Severin, a fost înfiinţată în anul
2003, pe vatra vechii Mitropolii a Severinului şi vechii Episcopii
a Strehaiei şi cuprinde jud. Mehedinţi; este organizată în 5 protopopiate, Drobeta I, Drobeta II, Strehaia, Vânju Mare şi Baia de
Aramă, cu 198 de parohii, în care slujesc 195 de preoţi, 5 mănăstiri
cu 36 de călugări, 4 unităţi de asistenţa socială, o şcoală de
cântăreţi bisericeşti la Drobeta Turnu Severin şi un seminar
teologic liceal în Drobeta Turnu Severin.
Episcopia Ortodoxă a Slatinei, cu reşedinţa în municipiul
Slatina, a fost înfiinţata în anul 2004, cuprinde jud. Olt şi este în
curs de organizare prin desprinderea din Episcopia Râmnicului.

MITROPOLIA BANATULUI
A fost înfiinţată în 27 aprilie 1947, pe vatra vechii Mitropolii
documentar încă de la începutul sec. al XVII-iea, unde
păstorise mitropolitul Iosif cel Sfânt (de la Partoş), devenită apoi
episcopie până la dispariţia sa spre jumătatea sec. al XIX-lea.
Mitropolitul Banatului este şi Arhiepiscop de Timişoara. Mitropolia
cuprinde următoarele eparhii :
Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei, cu reşedinţa în
municipiul Timişoara, a fost reînfiinţată în anul 1939 şi cuprinde
jud. Timiş, are în componenţă 5 protopopiate, Timişoara, Deta,
Făget şi Lugoj, 264 parohii, 71 filiale şi 230 lăcaşuri de cult (din care
36 sunt monumente istorice) în care slujesc 394 preoţi şi diaconi, 7
mănăstiri şi 2 schituri cu 85 de călugări, 11 unităţi de asistenţă socială,
o facultate de teologie la Timişoara şi un liceu teologic în Timişoara.
atestată

Episcopia

Ortodoxă

a Aradului, Ienopolei

şi Hălmagiului

A fost înfiinţată în anul 1706. Cuprinde nouă protopopiate: Arad,
Lipova, Ineu şi Sebiş, (în judeţul Arad), Brad, Deva, Haţeg,
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Orăştie şi Petroşani

(în judeţul Hunedoara). Eparhia are 442
695 biserici în care slujesc cca. 500 preoţi.
Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului, cu reşedinţa în
municipiul Caransebeş, atestată încă din sec. al XVII-iea, în anul
1865 episcopia este reînfiinţată printr-o diplomă a împăratului
Francisc Iosif. Desfiinţată în 1949, a fost reînfiinţată în anul 1994.
Este formată din patru protopopiate din judeţul Caraş-Severin:
Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa şi Băile Herculane. Episcopia are 203
parohii şi 219 biserici (din care 28 sunt monumente istorice) în
care slujesc 274 preoţi, 5 unităţi de asistenţă socială, 5 mănăstiri
şi 14 schituri cu 135 de călugări, o facultate de teologie şi un
liceu teologic.

parohii

şi

VICARIATUL ORTODOX SÂRB
Pentru
Caraş-Severin,

credincioşii ortodocşi

Mehedinţi

sârbi din

judeţele

Arad,

şi ·Timiş funcţionează Vicariatul

Ortodox Sârb, cu sediul la Timişoara. Acesta a funcţionat ca
episcopie începând cu secolul XVI, când, pentru prima dată, se
găsesc mărturii scrise despre aceasta în documentele vremii, şi
până în timpul regimului comunist, când instituţia
a fost
coborâtă
la rang de Vicariat. După primul război mondial,
comunitatea bisericească a ortodocşilor sârbi din Banat este
condusă de arhierei-administratori numiţi de Biserica Ortodoxă
Sârbă, cu acordul statului român. Arhiereul numeşte un locţiitor
arhieresc care conduce Vicariatul Ortodox Sârb.
În prezent funcţionează ca Vicariat Ortodox Sârb de
Timişoara, având un post de episcop, actualmente ocupat de un
episcop-administrator numit de Patriarhia Ortodoxă Sârbă Belgrad,
iar acesta are ca locţiitor un Vicar administrativ. Preoţii şi candidaţii
la preoţie, în marea lor majoritate, urmează studiile în Serbia (la
seminarele şi facultăţile de Teologie Ortodoxă Sârbă), iar o parte
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din aceştia urmează cursurile facultăţilor de Teologie Ortodoxă
din România ..
Ca structură administrativă vicariatul este organizat şi
funcţionează în 3 protopopiate (Arad, Socol, Timişoara), având în
total 56 de parohii.
În afară de cele 56 de parohii ortodoxe sârbe, există şi 5
mănăstiri: mănăstirea Baziaş (un vieţuitor), mănăstirea Zlatiţa
(fără vieţuitori), Mânăstirea Cusici, fără vieţuitori, mânăstirea
Sf. Gheorghe (o vieţuitoare), mănăstirea Bezdin (o vieţuitoare).
Pe lângă fiecare parohie există un Comitet de conducere care
îl ajută pe preot la rezolvarea problemelor administrativ-bisericeşti.
Credincioşii ortodocşi sârbi au menţinut calendarul Iulian (stilul vechi).
Numărul credincioşilor este de circa 26.000.

VICARIATUL ORTODOX UCRAINEAN
Până la interzicerea Bisericii Greco-Catolice în anul 1948,
minoritatea ucraineană din România era, în majoritate, de această
religie. După acest an, credincioşii ucraineni, trecuţi la ortodoxie,
au fost organizaţi într-un Vicariat cu sediul la Sighetu!
Marmaţiei (judeţul Maramureş), care cuprinde parohii din
Maramureş, Transilvania, Crişana şi Banat.
În anul 1952, Vicariatul Ortodox Ucrainean a fost
transformat în protopopiat ortodox ucrainean de coordonare, cu
sediul în comuna Poienile de Sub Munte, jl!..deţul Maramureş, aflat
în subordinea Episcopiei Ortodoxe Cluj. In această organizare,
protopopiatul a funcţionat până în anul 1990, primind anual
donaţii financiare de la Patriarhia Ortodoxă Română.
După decembrie 1989, s-a reînfiinţat Vicariatul Ortodox
Ucrainean, cu sediul la Sighet, organizat în două protopopiate:
Sighet şi Lugoj (jud. Timiş), care cuprind 33 de parohii cu 33 de
lăcaşuri de cult în care slujesc 27 de preoţi şi o mănăstire de
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maici la Rona de Sus, jud. Maramureş. Numărul credincioşilor
este de circa 53.300. Canonic, vicariatul este sub jurisdicţia
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române; din punct de vedere
administrativ este autonom. Specific credincioşilor ucraineni este
folosirea calendarului pe stil vechi.
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BISERICA CATOLICĂ
Biserica catolică exercită jurisdicţia ecleziastică
în
întreaga lume asupra a circa un miliard de credincioşi şi are ca
bază de administraţie temporală un regim de stat independent Cetatea Sfântă a Vaticanului. Acest stat, creat în forma actuală
prin Tratatele de la Lateran, încheiate în anul 1929 între Italia şi
Sfântul Scaun, dispune de un teritoriu (44 ha.) în Roma, este
membru al O.N.U. şi a fost recunoscut ca atare de marea majoritate
a ţărilor lumii.
Raporturile Bisericii Catolice din ţara noastră cu Statul
român au fost reglementate de Concordatul între România şi
Vatican, ratificat în anul 1929, denunţat unilateral în anul 1948 de
statul român.
Din anul 1990, România a reluat relaţiile diplomatice cu
Vaticanul.
Din punct de vedere doctrinar, Biserica Catolică are la bază,
ca şi Biserica Ortodoxă, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi, ca
urmare, principalele dogme şi învăţături ale acestor două biserici
sunt comune. Deosebirile dogmatice principale faţă de Biserica
Ortodoxă sunt următoarele: conducătorul Bisericii Catolice este
Papa (cu autoritate dogmatică infailibilă), existenţa purgatoriului,
Sfântul Duh purcede atât de la Dumnezeu-Tatăl, cât şi de la
Dumnezeu-Fiul (Filioque), împărtăşania se face cu pâine
nedospită (ostie).
Biserica Catolică nu este o Biserică omogenă, uniformă, cu
un singur rit şi o unică disciplină. Alături de ritul sau tradiţia
romană majoritară, exprimată astăzi în limbile naţionale, există
catolici de rit bizantin (albanezi, arabi, bieloruşi, gruzini, români,
slovaci, ucraineni, unguri), de rit caldeean, de rit armean, de rit
alexandrin (copţi şi etiopieni) şi de rit antiohian (sirieni şi maroniţi).
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În România există catolici de rit roman (Biserica
catolici de rit bizantin (Biserica Română Unită
cu Roma-Greco-Catolică) şi un număr foarte mic de credincioşi de
rit armean.
Forul de conducere al tuturor credincioşilor catolici din
România este, conform Codicelui de Drept Canonic, în vigoare
din 1984, Conferinţa Episcopală care reuneşte atât episcopu
titulari romano-catolici, cât şi pe„cei ireco-catoljci.
a. BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA,
Romano-Catolică),

GRECO-CATOLICĂ

Această biserică a luat naştere în Transilvania la sfârşitul
sec. al XVII-iea prin unirea cu Biserica Catolică a unei părţi a
românilor ortodocşi.
În condiţiile declinului puterii otomane şi expansiunii
Imperiului Habsburgic, care la sfârşitul secolului al XVII-lea a
anexat Transilvania, protestantismul, dominant în timpul
principatului transilvan sub suzeranitate otomană, îşi pierde din
influenţă, iar catolicismul, religia Imperiului Habsburgic, este în
ascensiune. Diploma leopoldină emisă de Împăratul Leopold I, în
1691, recunoaşte drepturile celor patru religii recepte (catolică,
lutherană, calvină şi unitariană), precum şi privilegiile celor trei
naţiuni (unguri, saşi şi secui). În 1692, împăratul confirmă
preoţilor ortodocşi, care acceptă unirea cu Roma, aceleaşi
drepturi de care se bucura clerul romano-catolic, iar prin diploma
din 1698 acordă românilor posibilitatea de a trece la oricare dintre
cele patru religii recepte.
Datorită situaţiei economice grele în care se aflau românii,
cei mai mulţi aflaţi în stare de iobăgie, a lipsei drepturilor politice
şi religioase (Biserica Ortodoxă avea statut de religie tolerată),
aceste promisiuni au dat rezultate. Sinodul de la Alba Iulia,
convocat în anul 1697 de către mitropolitul ortodox Atanasie
Anghel, a acceptat cele patru principii obligatorii ale unirii cu
Roma: recunoaşterea supremaţiei papale, existenţa purgatoriului,
împărtăşirea cu azimă şi Filioque. Prin primirea acestor condiţii
se garanta românilor uniţi păstrarea ritualului tradiţional,
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respectarea sărbătorilor ortodoxe, alegerea episcopilor de către
sinod (urmând să fie după aceea recunoscuţi de Papă şi împărat),
egalitatea în drepturi a clerului şi a credincioşilor uniţi cu clerul şi
credincioşii Bisericii Catolice. Aceste drepturi au fost confirmate
în două diplome ale împăratului (1699-1701) dar, din păcate, ele
n-au fost respectate decât în mică măsură.
Între uniţi şi Biserica ortodoxă au apărut neînţelegeri.
Mitropolitul Atanasie Anghel, care, după ce a realizat unirea, a
fost confirmat de Biserica Catolică doar ca episcop, a fost
excomunicat de către Mitropolitul Ţării Româneşti. Cu toate
presiunile şi constrângerile, mulţi români transilvăneni au refuzat
unirea, au fost chiar revolte împotriva acesteia, ca cea condusă de
călugărul Sofronie de la Cioara, în anul 1759. Pentru aplanarea
acestor conflicte şi înăbuşirea revoltelor a fost trimis cu trupe, în
Transilvania, în anul 1761, generalul austriac Bukow. Acesta, făcând
exces de zel, a distrus numeroase biserici şi mănăstiri ortodoxe.
Prima episcopie a românilor uniţi şi-a avut sediul, până în
anul 1721, la Alba Iulia, apoi s-a mutat pentru scurt timp la
Făgăraş, iar din anul 1737 s-a instalat definitiv la Blaj. Treptat, au
fost create şi alte episcopii unite: în anul 1777 s-a înfiinţat
episcopia de la Oradea, în anul 1853 au fost create episcopiile de
la Gherla (în 1930 s-a mutat la Cluj) şi Lugoj, iar Episcopia de la
Blaj a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie şi Mitropolie de
Alba-Iulia şi Făgăraş. După încheierea Concordatului dintre statul
român şi Vatican în anul 1930 s-a organizat Episcopia
Maramureşului, cu sediul la Baia Mare.
Pentru consolidarea unirii cu Roma episcopii uniţi au folosit
mult ordinele şi congregaţiile călugăreşti. Au fost înfiinţate ordine
greco-catolice, dintre care un rol însemnat de-a lungul istoriei
acestei biserici l-a avut Ordinul Sfântul Vasile cel Mare, ordin
călugăresc care se conduce după normele prescrise de acest
Părinte al Bisericii.
Ca urmare a unirii, numeroşi tineri greco-catolici au avut
posibilitatea Asă studieze la Roma şi la alte universităţi catolice
occidentale. Intorşi acasă, aceştia au avut o contribuţie importantă
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la dezvoltarea culturii româneşti, la formarea conştiinţei naţionale
a românilor şi la lupta acestora pentru păstrarea fiinţei naţionale.
Printre personalităţile de seamă ale acestei Biserici
menţionăm pe episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein, Gheorghe
Şincai, Petru Maior, Samuel Micu, Timotei Cipariu, Simion
Bărnuţiu, Alexandru Papiu Ilarian.
O consecintă pozitivă a unirii a fost şi dezvoltarea
învăţământului, atât 'a celui teologic, cât şi a celui general. Încă din
1734 s-a înfiinţat la Blaj un seminar teologic greco-catolic, care este
transformat, în 1853, în institut teologic. Şcoli greco-catolice de
valoare au fost create la Oradea, Gherla, Cluj şi Lugoj.
De-a lungul timpului, în momentele importante ale istoriei
românilor din Transilvania (Revoluţia de 1848, lupta memorandiştilor, conducătorii celor două biserici româneşti au conlucrat
fructuos pentru promovarea intereselor românilor şi pentru
apărarea fiinţei naţionale româneşti. La 1 Decembrie 1918, actul
unirii Transilvaniei cu patria marnă a fost citit de episcopul
greco-catolic Iuliu Hossu, viitor cardinal, asistat de episcopul
ortodox de Caransebeş, Miron Cristea, viitorul patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, care s-au îmbrăţişat în faţa mulţimii
adunate la Alba Iulia şi au declarat înţelegere frăţească.
După unirea Transilvaniei cu România, Biserica Română
Unită cu Roma a devenit unul din cultele însemnate din ţară. De
altfel, conform recensământului din anul 1930, credincioşii
greco-catolici reprezentau 7 ,9 % din populaţia ţării. Din aceste
motive, având în vedere şi rolul jucat în istorie de această
biserică, Constituţia României din anul 1923 stipula că „Biserica
Ortodoxă Română este biserica dominantă, iar cea greco-catolică
are întâietate faţă de celelalte culte", ambele fiind declarate
biserici naţionale. Statutul juridic al Bisericii greco-catolice şi
relaţiile sale cu statul român au fost mai bine precizate prin
Concordatul dintre Vatican şi România ( 1927-1929). Documentul
prevedea existenţa în România a trei rituri catolice: grec, latin şi
armean. Pentru ritul grec se stipula următoarea structură organizatorică: o mitropolie la Blaj, cu patru dieceze sufragane: Oradea,
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Lugoj, Cluj - Gherla şi Maramureş.
În activitatea sa, Biserica greco-catolică a fost sprijinită de
asociaţii ale laicatului. În 1928 a luat fiinţă Asociaţia Generală a
Românilor Uniţi (AGRU). Studenţii greco-catolici au întemeiat
Asociaţia Studenţilor Transilvăneni Români Uniţi (ASTRU), iar
femeile Asociaţia Femeilor Române Unite (AFRU).
După instaurarea dictaturii comuniste, în anul 1948,
Biserica Română Unită cu Roma a fost scoasă în afara legii. În
acel moment ea avea, după propriile aprecieri, circa 1,8 milioane
de credincioşi, aproximativ 2.500 de biserici cu 1.700 preoţi, o
academie teologică, trei seminarii teologice, mănăstiri şi şcoli
confesionale.
Conform Decretului nr. 358 din 1 decembrie 1948,
bunurile sale au fost preluate de către stat, iar bisericile şi casele
parohiale au fost atribuite Bisericii Ortodoxe Române.
Autorităţile comuniste au arestat şi condamnat pe toţi
episcopii şi pe ac~i preoţi care s-au opus desfiinţării Bisericii Române
Unite cu Roma. In ciuda acestui fapt, Biserica Greco-Catolică şi-a
continuat activitatea datorită episcopilor hirotoniţi clandestin (în
locul celor arestaţi) şi preoţilor rămaşi în rezistenţă. Această
activitate consta în liturghii oficiate în locuinţe particulare, în
înmormântări după ritul greco-catolic, în hirotoniri de noi preoţi,
botezuri, cateheză, pastoraţie.
După Revoluţia din decembrie 1989, una din primele
măsuri adoptate de Consiliul Frontului Salvării Naţionale a fost
Decretul-Lege nr. 9 din 31 decembrie 1989, prin care se abroga
Decretul nr. 358/1948 şi se recunoştea oficial Biserica Română
Unită cu Roma Greco -Catolică.
La 14 martie 1990, Sfântul Scaun a numit conducătorii
celor cinci dieceze greco-catolice, în fruntea acestora fiind
desemnat Mitropolitul Alexandru Todea, care, în acelaşi an, a fost
înălţat la rangul de Cardinal.
Ierarhii au fost recunoscuţi prin decret prezidenţial de
către Statul român.
În vederea reglementării situaţiei fostului patrimoniu al
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Bisericii Române Unite cu Roma, s-a adoptat Decretul-Lege
nr.126 din 24 aprilie 1990, în care se stipulează că „bunurile
preluate de către stat prin efectul Decretului nr. 35811948, aflate
în prezent în patrimoniul statului, cu excepţia moşiilor, se
restituie, în starea lor actuală, Bisericii Române Unite cu Roma". În
acest act normativ se prevede că acolo unde numărul lăcaşurilor de
cult este insuficient, raportat la numărul de credincioşi, Statul va
sprijini construirea de noi lăcaşuri de cult prin punerea la dispoziţie a
terenurilor aferente şi a unor fonduri băneşti. Referitor la bunurile
preluate de Biserica Ortodoxă Română, art. 3 al Decretului-Lege
nr.126/1990 prevede: ,,Situaţia juridică a lăcaşurilor de cult, a
caselor parohiale care au aparţinut Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco-Catolică şi au fost preluate de Biserica Ortodoxă
Română se va stabili de către o comisie mixtă, formată din
reprezentanţi clericali ai celor două culte religioase, ţinând
seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin
aceste bunuri".
Pe baza art. 2 al acestui Decret-Lege, în urma activităţii
Comisiei mixte, formată din reprezentanţi ai Guvernului şi ai
Bisericii Române Unite cu Roma, 80 de clădiri şi terenuri intravilane au fost trecute din proprietatea Statului în cea a Bisericii,
prin Hotărârea Guvernului nr. 466/1992.
În cadrul celor cinci dieceze, recensământul populaţiei
efectuat în anul 2002 a evidenţiat existenţa a 191.556 credincioşi
greco-catolici, din care 61,8 % locuiesc în mediul urban iar 38,2
% în mediul rural. Marea majoritate a credincioşilor sunt români,
dar există şi 19.654 credincioşi de limbă maghiară şi 1.721 de
limbă ucraineană, pentru cei din urmă existând un Vicariat rutean
care este inclus în Episcopia Română Unită de Maramureş.
Biserica cuprinde 5 dieceze, 3 vicariate, 75 de protopopiate (din care multe nu au personal încadrat), 763 de parohii şi
761 preoţi. Dificultatea principală cu care se confruntă biseri~a
după reintrarea ei în legalitate este lipsa lăcaşurilor de cult. In
prezent funcţionează peste 470 de lăcaşuri de cult, cele mai multe
- 190 - restituite de Biserica Ortodoxă Română, altele construcţii
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noi sau închiriate de la alte culte. În construcţie sunt cca. 280 de
biserici. Parohiile care nu dispun de lăcaş de cult oficiază serviciile
divine în spaţii improvizate (şcoli, cămine culturale ş.a.).
Pregătirea preoţilor se face în cadrul Facultăţii de Teologie
Greco-Catolică Cluj-Napoca, structurată în trei departamente: Blaj,
Cluj, Oradea, precum şi a Facultăţii de Teologie Greco-Catolică
din Baia Mare. Biserica dispune şi de 8 licee teologice, încadrate
în reţeaua învăţământului de stat.
Treptat s-a refăcut şi viaţa monahală a bisericii. În prezent
funcţionează peste 25 de ordine şi congregaţii călugăreşti, dintre
care mai importante sunt: Ordinul Sfântul Vasile cel Mart>
Societatea lui Isus, Ordinul Călugărilor Asumpţionişti, Onhul
Franciscanilor Minori Conventuali, Congregaţia Surorilor Golate
Asumpţioniste, Congregaţia Inimi Neprihănite.
Biserica Română Unită cu Roma editează mai multe publicaţii,
dintre care men~onăm revistele: „Viaţa Creştină", „Unirea",
„Vestitorul", ,,Deşteptarea Credinţei", ,,Reînvierea. Foaia diecezană a
Lugojului" (Lugoj), „Calea Desăvârşirii", ,,Flori de Crin" etc.
Reprezentanţii Bisericii Române Unite cu Roma participă
Ia reuniuni teologice internaţionale, au legături strânse cu
bisericile greco-catolice şi romano-catolice din străinătate.
Cu aprobarea Bisericii, activează mai multe asociaţii
religioase, dintre care amintim Asociaţia Generală a Românilor
Uniţi, cu sediul Ia Cluj-Napoca (AGRU), asociaţie care are filiale
în oraşe din Transilvania şi Banat, precum şi în Bucureşti,
Asociaţia Tineretului Român Unit (ASTRU), Cercetaşii Creştini
Români, Asociaţia culturală Ion Căianu, Reuniunea Mariană..

Diecezele greco-catolice sunt angajate în ajutorarea
săracilor, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor, în alte domt!nii
ale asistenţei sociale, activitate pe care o realizează în mod
concret prin asociaţiile de tip "Caritas" şi prin unele ordine
călugăreşti. Cele mai importante date pentru eparhiile grecocatolice sunt:
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Arhiepiscopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
de Alba Iulia şi Făgăraş, cu sediul la Blaj. Are jurisdicţie în judeţele
(parţial), Braşov

, Cluj (parţial), Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
judeţele din vechiul regat. Are în compunere un vicariat (la
Bucureşti), 22 de protopopiate, 187 de parohii şi 222 de preoţi

Alba
şi în

Episcopia

Română Unită

cu Roma,

Greco-Catolică

Oradea,

cu sediul la Oradea. Are jurisdicţie în judeţele Arad (parţial), Bihor,
Satu Mare (parţial) şi Sălaj (parţial). Cuprinde 10 protopopiate, 140
de parohii , 150 de preoţi, 44 lăcaşe de cult, 8 mănăstiri, 28 de
călugări, 4 unităţi de asistenţă socială. Episcopia are la Oradea un
departament de teologie al Facultăţii de Teologie greco-Catolică din
cadrul Universităţii ,,Babeş-Bolyai" şi un liceu teologic.

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
Cluj-Gherla, cu sediul la Cluj-Napoca. Are jurisdicţie în judeţele
Cluj (parţial), Maramureş (parţial)
Are în structură un vicariat la Gherla, 19
protopopiate, 168 de parohii şi 150 preoţi.

Alba
şi

(parţial), Bistriţa-Năsăud,

Sălaj (parţial).

Episcopia

Română Unită cu

Roma,

Greco-Catolică

Lugoj,

cu sediul la Lugoj. Are jurisdicţie în judeţele Alba (parţial), Arad
(parţial), Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Are în structură 10
protopopiate, 116 parohii, 107 preoţi, 15 călugări şi călugăriţe, 2
unităţi de asistenţă socială„

Episcopia

Română

Unită

cu Roma,

Greco-Catolică

Maramureş,

cu sediul la Baia Mare. Are jurisdicţie în judeţele
Maramureş, Satu Mare (parţial), Sălaj (parţial) şi Suceava Cuprinde
un vicariat la Suceava (pentru ucraineni), 14 protopopiate, 152 de
parohii şi 132 de preoţi.
~

b. BISERICA ROMANO-CATOLICA
Primele dovezi ale prezenţei pe teritoriul ţării noastre a
catolicismului provin din secolul al XI-lea şi se datorează unor
misionari (călugări dominicani şi benedictini) angajaţi în
răspândirea creştinismului roman.
Pe măsura cuceririi Transilvaniei de către Regatul Maghiar
şi stabilirea în această provincie românească a ungurilor catolici,
ulterior şi a germanilor, tot catolici, au luat fiinţă, în secolele XI-XII,
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episcopii catolice la Cenad Uudeţul Arad), Oradea şi Alba Iulia.
A început, totodată, şi procesul de atragere la catolicism a
românilpr-populaţia cea mai numeroasă din voievodat.
Intr-o altă provincie românească, Moldova, constituită ca
stat în sec. al XIV-lea, călugării catolici veniţi din Polonia şi
Transilvania înfiinţează episcopii la Milcov, Siret şi Baia.
Cronicile pomenesc şi de episcopii create în Muntenia, la
Curtea de Argeş şi Târgovişte, dar acestea au avut o existenţă
scurtă. Constituirea statelor feudale româneşti şi a mitropoliilor
ortodoxe aferente (din Ţara Românească şi Moldova) a slăbit
treptat influenţa catolicismului, fapt ce duce la destrămarea
episcopiilor catolice. Cu toate acestea, atât în Ţara Românească, cât
şi în Moldova, au continuat să existe credincioşi catolici pentru care,
la sfârşitul sec. al XVIII-lea, începutul sec. al XIX-lea, au luat fiinţă
vicariatele apostolice la Bucureşti, respectiv Iaşi. După unirea Ţărilor
Române şi cucerirea independenţei de stat, în România s-au creat
Arhiepiscopia Bucureşti (1883) şi Episcopia Iaşi (1884).
În Transilvania, în sec. al XVI-lea, catolicismul este în
regres, ca urmare a înfrângerii suferite de Ungaria în războiul cu
Imperiul Otoman (Mohacs-1526) şi mai ales a Reformei religioase
care a determinat trecerea la calvinism a unei mari părţi a
populaţiei maghiare şi la lutheranism a celei săseşti. După
alungarea turcilor din Ungaria şi ocuparea Transilvaniei de către
Imperiul Habsburgic (1699), catolicismul îşi reia dezvoltarea.
După unirea Transilvaniei cu România şi formarea Statului
Naţional Unitar Român (1 Decembrie 1918), numărul credincioşilor Bisericii romano-catolice a crescut considerabil, iar
Biserica romano-catolică şi-a intensificat activitatea. În ţară apar
noi ordine şi congregaţii călugăreşti (călugării asumpţionişti,
surorile oblate asumpţioniste, Congregaţia surorilor Sfânta Maria
ş.a.). La Bucureşti, Sfântul Scaun instalează o nunţiatură. Numărul
şcolilor catolice ajunge foarte mare, raportat la numărul credincioşilor, întrucât în ele învăţau şi mulţi copii de alte confesiuni.
Asociaţiile laice, în primul rând „Acţiunea Catolică" (înfiinţată în
anul 1927), desfăşoară o activitate tot mai vie.
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Pe baza Concordatului din 1927-1929 a fost semnat între
România şi Statul Papal acordul din 1932, prin care bunurile din
Transilvania doar administrate până atunci de „Statusul
romano-catolic", erau trecute în proprietatea bisericii.
După instaurarea totalitarismului, în ţara noastră au fost
luate măsuri şi împotriva Bisericii Romano-Catolice. După noua
Lege a cultelor din 1948, printr-un decret din septembrie 1948 şi
o decizie din mai 1950, au fost aprobate doar două dieceze: una la
Alba Iulia, pentru Transilvania, şi alta, la Bucureşti, pentru Moldova,
Muntenia şi Dobrogea. Acest fapt, ca şi alte nemulţumiri permanente
ale clerului şi credincioşilor romano-catolici, au dus la situaţia ca
Biserica Romano-Catolică să nu aibă, după 1948, un statut de
organizare şi funcţionare, aşa cum prevedea Legea cultelor.
Această situaţie se menţine şi în prezent.
Subliniem că episcopiile considerate „desfiinţate" de către
autorităţile române (Iaşi, Timişoara, Satu Mare şi Oradea) au
continuat să existe în practică. Vaticanul, nerecunoscând desfiinţarea
lor şi numind la conducea lor câte un locţiitor de episcop („ordinar
substitut"), care, deşi nu erau recunoscuţi formal de Statul român
drept conducători de episcopii, în practică erau totuşi trataţi în
această calitate.
Reglementările din România după al doilea război
mondial au modificat substanţial şi situaţia unor ordine şi
congregaţii călugăreşti. Pe baza noii legi a învăţământului şi a
etatizării instituţiilor sanitare şi a celor de asistenţă socială, unele
ordine şi congregaţii (care aveau ca preocupare principală
învăţământul sau acţiunile caritative) au fost practic desfiinţate.
Menţionăm că în anul 1948 Biserica Romano-Catolică avea în
România 25 de ordine şi congregaţii, care dispuneau de 79 de
mănăstiri cu 451 călugări şi 124 mănăstiri cu 1649 călugăriţe. Aceste
ordine şi congregaţii aveau 421 instituţii şcolare, numeroase spitale,
azile de bătrâni, orfelinate şi alte aşezăminte de binefacere. Prin
H.C.M. nr. 810/1949 s-a dispus încetarea activităţii a 15 dintre
cele 25 de ordine şi congregaţii călugăreşti. Cele 1O ordine care
n-au fost desfiinţate prin lege (cum ar fi Ordinul Franciscan) şi-au
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restrâns mult activitatea, activând în special în cadrul parohiilor. După
Revoluţia din decembrie 1989, situaţia Bisericii Romano-Catolice s-a
normalizat. Episcopiile Iaşi, Timişoara, Satu Mare şi Oradea au
fost din nou recunoscute de statul român. De asemenea, după
abrogarea H.C.M. 810/1950, şi-au reluat activitatea ordinele şi
congregaţiile călugăreşti.

Romano-Catolică numără în prezent, conform
din 2002, 1.026.429 credincioşi, dintre care 587.033
sunt maghiari, 345.557 români, 36.040 germani, 11.580 slovaci, iar
restul de altă naţionalitate. Biserica dispune de 646 parohii şi de circa
1.000 biserici şi capele în care slujesc circa 800 preoţi.
Organizatoric, Biserica Romano-Catolică din ţara noastră
este alcătuită din şase dieceze:
Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti,
care
cuprinde: Muntenia, Oltenia şi Dobrogea, cu circa 40.000 de
credincioşi, marea majoritate români. Arhiepiscopia a fost
înfiinţată de către Papa Leon al XIII-iea, la 27 aprilie 1883, care
prin scrisoarea apostolica Praecipuum munus a ridicat Vicariatul
Apostolic al Valahiei la rangul de Arhiepiscopie cu reşedinţa în
Bucureşti. Tot atunci a fost numit şi primul titular al Arhidiecezei
în persoana Episcopului Ignatius Paoli care, din anul 1870, era
Episcop de Nicopole şi Administrator Apostolic al Valahiei.
Arhiepiscopia este totodată şi mitropolia celorlalte dieceze, ea
fiind împărţită în 6 protopopiate (decanate): Bucureşti Nord şi
Bucureşti Sud, Ploieşti, Craiova, Constanţa şi Brăila, cu 66 parohii şi
114 preoţi diecezani. Pe teritoriul diecezei funcţionează şi două
mânăstiri (clauzuri): Sf. Agnes (Bucureşti) şi Timişul de Jos Uud.
Braşov). Funcţionează de asemenea, 47 de ordine şi congregaţii,
dintre care menţionăm: Surorile Oblate Asumpţioniste, Surorile
Franciscane Misionare de Assisi, Misionarele Carităţii (ordin
înfiinţat de Maica Tereza, 20 de grădiniţe, 3 şcoli primare şi
gimnaziale, 1 liceu, 2 şcoli postliceale, 5 institute superioare, 20
de unităţi de asistenţă socială. Arhiepiscopia are şi 3 publicaţii:
Actualitatea creştină, Pro memoria şi Verbum.

Biserica

recensământului
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Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia. De la
întemeierea ei (1009) şi până în anul 1932 s-a numit Episcopia
Ardealului, iar din anul 1991 a fost ridicată de Vatican la rangul de
arhiepiscopie. Ea înglobează Transilvania propriu-zisă (fără
Maramureş
şi Crişana) şi are circa 480.000 credincioşi, marea
majoritate maghiari. Arhiepiscopia îşi desfăşoară activitatea în
cadrul a 15 decanate: Alba Iulia, Bistriţa, Hunedoara, Sibiu-Făgăraş,
Dumbrăveni, Braşov, Târgu Secuiesc, Cluj-Dăbâca, Arieş-Turda,
Târnava, Târgu Mureş, Ciuc-Inferior, Ciuc-Superior, Gheorghieni,
Odorhei-cu 265 parohii şi 325 de preoţi. În cadrul diecezei sunt şi 16
mănăstiri, dintre care unele au regim de parohie, 304 de biserici, 45
de capele, 9 congregaţii, 7 centre pentru protecţia copilului, 2 case
de copii, 15 filiale şi puncte de lucru „Caritas'', 12 centre de îngrijire
medicală, azile şi cămine de bătrâni, grădiniţe, 4 case de studiu, o
facultate de teologie în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj
Napoca, un institut teologic în Alba Iulia, o şcoală postliceală, 4
licee teologice. Arhi-episcopia are 5 publicaţii diecezane, Vasamap,
Kereszteny Sz6, Krisztus Vilagossaga, Studia Theologica
Transylvensia, Studia Universitatis, 17 publicaţii parohiale, reviste
pentru tineret, emisiuni radio şi tv etc.
Episcopia Romano-Catolică Iaşi, cu raza de activitate în
Moldova. Numărul credincioşilor, în marea majoritate români,
este de 243.708. Teritoriul diecezei este împărţit în 10 decanate
Iaşi, Valea Siretului, Bucovina, Roman, Moineşti, Bacău, Traian,
Trotuş, Piatra, Vrancea, şi cuprinde 126 de parohii şi 227 lăcaşe
de cult în care slujesc 222 preoţi diecezani. 50 de congregaţii cu
92 de case. Pe teritoriul diecezei funcţionează 50 ordine şi
congregaţii călugăreşti cu 152 de călugări şi 467 de călugăriţe. Dintre
congregaţii menţionăm: Fraţii Minori Capucini, Fraţii Augustinieni
Asumpţionişti, Surorile Oblate Asumpţioniste Misionare, Fraţii
Şcolilor Creştine şi Provincia Fraţilor Franciscani Conventuali
din România-Sfântul Iosif, Misionarele Carităţii. De asemenea,
există 36 de centre de asistenţă socială şi medicală (un spital, 10
orfelinate, 10 dispensare ş.a.), o facultate de teologie în cadrul
Universităţii din Iaşi, 4 licee teologice, 3 seminarii teologice, 2
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institute teologice (Iaşi şi Roman), o academie teologică, o şcoală
profesională, o şcoală de cântăreţi bisericeşti, 1 colegiu sanitar,
14 grădiniţe, 1 oratoriu-cămin de studenţi, 2 centre de spiritualitate,
o casa de reculegere, 2 centre de cercetare şi studii religioase.
Episcopia Romano-Catolică Timişoara, întemeiată în
anul 1030 cu titlul iniţial de Cenad, din 1930 primeşte titlul de
Timişoara şi cuprinde judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad şi o parte
din Mehedinţi. Credincioşii, în număr de circa 160.000, aceştia fiind
în ordine de etnie maghiară, germană, română, bulgară, croată,
slovacă, cehă şi alţii. Episcopia numără 73 de parohii, grupate în opt
decanate: Timişoara, Cenad, Deta, Arad, Vinga, Pâncota, Caraş şi
Severin, care la rândul lor formează trei arhidiaconate: Timiş, Mureş,
Banatul Montan. Pe teritoriul Episcopiei îşi desfăşoară activitatea 14
ordine şi congregaţii călugăreşti, printre care Ordinul Fraţilor Minori
Conventuali, Societatea Divinului Salvator, Surorile Notre-Dame,
Surorile Benedictine, Surorile Franciscane.
Episcopia are 95 de preoţi; persoanele consacrate 79,
trăiesc în 12 centre mânăstireşti preluate sau realizate recent.
Asistenţa socială este organizată prin centre Caritas, în număr de 8.
Exista de asemenea, un liceu seminarial la Timisoara şi o grădiniţă
pentru copii la Timişoara. Publicaţii periodice: „ Vita Catholica
Banatus" (lunar) şi ,La.udetur" (lunar-foaie pentru tineret).
Episcopia Romano-Catolică Oradea, cu activitate în
judeţele Bihor şi Sălaj. Numărul credincioşilor, în marea majoritate
maghiari, este de circa 62.000. Episcopia are 57 parohii, grupate în
două protopopiate: Oradea şi Crasna. Episcopia are un liceu teologic
la Oradea. Dintre organizaţiile monahale menţionăm: Ordinele
Premonstratens, Misericordian, Franciscan Capucin şi Ursulinelor.
Episcopia Romano-Catolică Satu Mare, cu sediul la Satu
Mare, cuprinde judeţele Satu Mare şi Maramureş. Episcopia a
fost înfiinţată în anul 1804. Numărul credincioşilor, cei mai mulţi
maghiari, precum şi un număr de germani, se ridică la circa
100.000. Episcopia are 60 parohii şi 59 de filii, grupate în şapte
decanate: Satu Mare, U gocea, Ardud, Carei I, Carei II, Baia Mare
şi Sighetu Marmaţiei. Sunt 121 de lăşuri de cult şi 62 de preoţi.
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Dintre congregaţii amintim : Surorile de caritate Sf. Vincenţiu de
Paul (33 de surori), Societatea Inimii lui Isus, Surorile Misionare
Hiltrup, Surorile Ursuline şi Fiicele Mici ale Inimii lui Isus.
Episcopia are două grupuri şcolare teologice la Satu Mare şi la
Carei şi o unitate de asistenţa socială centrală „Caritas" la Satu
Mare şi 47 de unităţi teritoriale.
Biserica Romano-Catolică desfăşoară o bogată activitate
caritativă. Prin intermediul asociaţiilor „Caritas", al altor asociaţii
sau direct prin parohii şi organizaţii călugăreşti, Biserica a
înfiinţat grădiniţe pentru copii, cămine de orfani, azile de bătrâni,
cantine pentru săraci, cabinete şi centre medicale.
In cadrul Bisericii sunt editate mai multe publicaţii.
Astfel, la Bucureşti apare revista lunară „Actualitatea Creştină",
la Cluj „Kereszteny Sz6" (revistă lunară) şi „Vasarnap", la Iaşi
„Lumina creştinului" şi „Isus, prietenul copiilor" ş.a.
Reprezentanţii Bisericii Romano-Catolice din ţara noastră
au legături strânse cu bisericile romano-catolice din străinătate şi
participă la întrunirile teologice organizate de Vatican şi bisericile
catolice locale. În acelaşi timp, iau parte la reuniunile teologice
iniţiate de Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi Conferinţa Bisericilor Europene, în cadrul unor comisii mixte cu principalele
biserici creştine din lume. În acest sens, remarcăm dialogul purtat
de mai multă vreme cu bisericile ortodoxe, dialog început oficial
în anul 1980 în insula Patmos. Următoarele întruniri au fost la
Milnchen (1982), în insula Creta şi Bari (1984), Viena şi Freising
(1990) şi Balamand (1993). De remarcat că, început sub bune
auspicii, dialogul a fost îngreunat după căderea comunismului de
problema Bisericilor catolice de rit oriental.
c. ORDINARIATUL ARMEANO-CATOLIC
La sfârşitul sec. al XVII-iea, armenii din Transilvania au
trecut la catolicism, oraşul Gherla devenind reşedinţă episcopală.
Situaţia lor era asemănătoare cu a românilor uniţi, respectiv
armenii acceptaseră principiile de bază ale catolicismului dar şi-au
păstrat ritul tradiţional iar slujbele se oficiază în limba armeană.
Prin Concordatul din 1927-1929, armenii catolici au fost
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recunoscuţi

ca o eparhie de sine stătătoare. Menţionăm că o mare
parte dintre ei au fost maghiarizaţi de-a lungul timpului.După
anul 1948 ordinariatul armeano-catolic a avut o situaţie neclară,
nemaifiind recunoscut de autorităţile române. Abia în anul 1964,
printr-un decret al Vaticanului, ordinariatul a fost preluat de
Episcopia Romano-Catolică Alba Iulia, iar în anul 1991 titlul de
„ordinar" a fost conferit arhiepiscopului romano-catolic de Alba
Iulia. Nu s-a solicitat Statului român recunoaşterea acestei calităţi. În
prezent, ordinariatul cuprinde patru parohii (Gherla, Gheorghieni,
Dumbrăveni şi Frumoasa), dar credincioşii mai trăiesc şi în alte
oraşe transilvane.
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CULTELE PROTESTANTE
Biserica Reformată, Biserica Evanghelică C.A., Biserica
Evanghelică Lutherană S.P.
şi Cultul Unitarian

Cultele protestante sunt confesiuni creştine desprinse din
catolicism în prima jumătate a sec.al XVI-lea prin mişcarea Reformei.
Protestantismul înglobează Biserica Lutherană (evanghelică), Biserica
Reformată (calviniştii şi zwinglienii), Biserica Anglicană, Cultul
Unitarian ş.a.
Din punct de vedere doctrinar, protestantismul se concentrează în cele patru principii ale Reformei: „Sola Scriptura" (Biblia
este unicul izvor autentic al revelaţiei divine), „Sola Fidae"
(mântuirea se câştigă numai în urma credinţei), „Sola Gratia" (nu
meritele omului ci numai harul divin îl salvează pe om în veşnicie)
şi „Solus Christus" (numai Hristos este mijlocitorul dintre
Dumnezeu şi oameni).
Protestantismul a simplificat ritualul, a fost suprimat cultul
Fecioarei Maria şi al sfinţilor, s-a înlăturat venerarea icoanelor,
s-a renunţat la post, iar tainele au fost reduse numai la două:
(botezul şi împărtăşania).
Organizatoric, protestantismul a înlăturat primatul papal,
ierarhia tradiţională, celibatul preoţilorA şi monahismul şi a acordat
laicilor un rol important în Biserică. In ultimele decenii, cultele
protestante, inclusiv cele din ţara noastră, au acceptat hirotonia
femeilor. Unele biserici protestante au promovat femeile şi în
funcţia de episcop.
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a. BISERICA REFORMATĂ (CALVINĂ)
Mişcarea reformată a apărut pe teritoriul de astăzi al
României în prima jumătate a secolului al XVI-lea, făcând adepţi
printre credincioşii catolici de naţionalitate maghiară din Transilvania. Pătrunderea ideilor Reformei în Transilvania a fost
favorizată de înfrângerea de către Imperiul Otoman a Ungariei în
bătălia de la Mohacs (1526), în urma căreia Transilvania va deveni
principat autonom sub suzeranitate otomană, iar catolicismul nu va
mai fi PfOtejat oficial de autorităţile de stat.
Intemeietorul acestei confesiuni a fost Jean Calvin (1509-1564),
preot catolic francez, care a aderat mai întâi la protestantismul
luteran, apoi a dus mai departe ideile lui Luther. Învăţătura de
credinţă a calvinismului a fost concentrată şi sistematizată în
două documente de bază: „Catehismul de la Heidelberg" (1563)
şi „A doua confesiune helvetică"(1566).
Pătrunderea învăţăturii reformate a fost facilitată de
posibilitatea predicării Evangheliei în limba maternă, ceea ce la
vremea respectivă Biserica Romano-Catolică nu îngăduia
(liturghia fiind în limba latină).
Biserica Reformată a fost recunoscută oficial în anul 1564 de
principele Transilvaniei Ioan Sigismund. Sinoadele din 1564 şi 1567
au pus bazele organizatorice ale calvinismului din Transilvania.
Între 1570-1580 se înfiinţează Episcopia Reformată din Ardeal.
Dezvoltarea calvinismului a determinat puternice conflicte cu catolicismul maghiar. În 1566 ciţlugării şi preoţii catolici
au fost alungaţi din Transilvania, calvinismul beneficiind de
sprijinul, inclusiv militar, al principilor calvini. Totuşi, în anul
1572, se acordă din nou libertate de manifestare catolicismului.
Astfel că acesta a supravieţuit şi a început să se refacă în zonele
Ciuc, Sf. Gheorghe, Odorhei, Trei Scaune.
După ocuparea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic
se recunosc şi întăresc drepturile Bisericii Catolice iar reformaţii au
fost obligaţi să restituie catolicilor unele lăcaşuri de cult.
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După primul război mondial şi unirea Transilvaniei cu
România, parohiile din Banat, Crişana şi Maramureş, care până
atunci erau sub jurisdicţia unor eparhii din Ungaria, au format o
nouă episcopie, cu sediul la Oradea.
Biserica Reformată din România numără în prezent 701.077
credincioşi, în marea majoritate maghiari, organizaţi în două eparhii
(Cluj şi Oradea), cu circa 1.000 lăcaşuri de cult, în care slujesc 750
preoţi. Biserica dispune de 780 parohii şi 140 filii.
Conform Statutului de organizare şi funcţionare, organele
de conducere ale cultului sunt: sinodul, pentru biserică în întregul
ei, cu atribuţii în ceea ce priveşte legislaţia bisericească şi
adevărurile de credinţă), adunarea generală eparhială pentru
fiecare din cele două eparhii şi adunarea parohială. Ca organe
executive sunt: Consiliul Dirigent (pentru eparhie), Consiliul
protopopiatului (pentru protopopiat) şi presbiteriul (pentru parohie).
In toate aceste organe, laicii au un rol însemnat.
Eparhia Reformată din Ardeal, cu sediul la Cluj-Napoca,
cuprinde credincioşi din judeţele Transilvaniei propriu-zise.
Eparhia este împărţită în 16 protopopiate : Aiud, Braşov, Călata
(Huedin), Cluj-Exterior, Cluj, Dej, Gurghiu (Reghin), Hunedoara,
Mureş, Mureş-Câmpie, Odorheiul Secuiesc, Sf. Gheorghe,
Târnăveni, Tg. Secuiesc, Turda şi Baraolt, care grupează cele 506
parohii şi 96 filii, deservite de 490 de preoţi.
Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, cu
sediul la Oradea, cuprinde credincioşi din Banat, Crişana şi
Maramureş. Eparhia are 27 4 parohii şi 44 filii, grupate în 9
protopopiate: Bihor, Baia Mare, Satu Mare, Carei, Eriu (Marghita),
Arad, Timişoara, Şimleul Silvaniei şi Zalău. Parohiile sunt deservite
de 260 de preoţi.
Biserica Reformată are o intensă activitate pastorală şi de
educaţie religioasă a credincioşilor prin servicii divine, vizite
pastorale, predici, lecturi biblice, catehizare etc. Toate aceste
activităţi se desfăşoară în limba maghiară.
Au devenit tradiţionale la Biserica Reformată festivităţile
religioase, cum sunt: „Ziua Reformei", „Sărbătoarea pâinii noi",
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„Ziua Mamei". Se practică în forme bine organizate catehizarea
copiilor şi tineretului, confirmarea în credinţă la vârsta de 14 ani
făcându-se cu mult fast şi o largă participare a credincioşilor.
Pregătirea preoţilor reformaţi se face în cadrul Institutului
Teologic Protestant Unic de Grad Universitar din Cluj-Napoca, în
limba maghiară. După decembrie 1989, Biserica Reformată a
deschis Facultatea de Pedagogie Religioasă, în cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai" din Cluj, Institutul Superior Reformat „Si.ilyok
Istvan" din Oradea, seminarii liceale la Cluj-Napoca, Oradea,
Aiud, Tg. Mureş, Sf. Gheorghe, Odorhei, Tg. Secuiesc, Zalău şi
Satu Mare, precum şi şcoli postliceale sanitare la Cluj-Napoca şi
Tg. Mureş şi o şcoală de cantori-învăţători la Tg. Mureş.
S-au reluat, după 1989, şi activităţile caritative. Astfel,
s-au înfiinţat centre de asistenţă socială la Cluj, Braşov şi Oradea,
case de copii, azile de bătrâni, cabinete medicale.
Cultul desfăşoară şi o vie activitate editorială şi publicistică, organele de presă cele mai de seamă fiind: „Reformâtus
Szemle" („Revista reformată") „Uznet" („Mesajul"), „Igehirdetă"
(„Propovăduitorul"), „Reformâtus Csalâd" („Familia Reformată),
„Ertesito" („Înştiinţarea"), „Harangsz6", „Partiumi Koszlony".
Biserica Reformată este membră a Consiliului Ecumenic
al Bisericilor, a Conferinţei Bisericlor Europene, a Alianţei
Bisericilor Reformate Maghiare şi a Sinodului Consultativ al
Bisericilor Reformate Maghiare din întreaga lume.
b. BISERICA EV ANGHELICĂ C.A.

Acest cult are la bază învăţătura lui Martin Luther (1483-1546)
cel care a iniţiat reforma religioasă ce stă la baza întregului
protestantism. Călugăr catolic şi profesor la Universitatea din
Wittenberg, Luther s-a apropiat de ideile umaniştilor Renaşterii şi a dat
o nouă interpretare învăţăturii creştine. În concepţia sa, omul îşi obţine
mântuirea numai prin credinţă, biserica şi clerul, sfinţii, moaştele nu au
nici un rol în iertarea păcatelor. În 1517, Luther a afişat pe uşa bisericii
din Wittenberg cele 95 de teze prin care se condamnau abuzurile
https://biblioteca-digitala.ro

VIAT A RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

57

Bisericii Catolice, în special comerţul cu indulgenţe.
Principii germani, interesaţi să înlăture autoritatea Bisericii
Catolice asupra statelor lor, l-au apărat pe Luther şi au răspândit noile
idei. În anul 1526, dieta de la Speyer a hotărât că fiecare principe este
liber să decidă religia supuşilor de pe teritoriul său. Acest „protest" al
principilor-contra încercării de reinstituire a catolicismului-a dus la
denumirea de „protestantism", utilizată pentru toate confesiunile
născute în urma Reformei.
Reforma lutherană s-a răspândit în rândul populaţiei
săseşti din Transilvania, la mijlocul secolului al XVI-lea, în urma
contactelor intense cu viaţa spirituală din vestul Europei şi cu
universităţile din Germania. Organizatorul bisericii astfel înnoite
a fost braşoveanul Johannes Honterus (1498-1549). Sinodul de la
Mediaş din 1572 a fixat doctrina prin preluarea „Confesiunii
Augustane'', cel mai de seamă document doctrinar al lutheranismului, elaborat în anul 1530 la Augsburg, ca bază a
propov~duirii şi vieţii bisericeşti.

Inglobarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic (1691) a
însemnat pentru Biserica Evanghelică o schimbare simţitoare, noile
autorităţi încurajând contrareforma catolică, mai ales în oraşe.
După instaurarea dualismului austro-ungar şi anexarea
Transilvaniei la Ungaria (1867), Biserica a preluat şi o funcţie
social-culturală, organizând mai ales viaţa şcolară-confesională,
în vederea menţinerii identităţii naţionale. Această funcţie şi-a
păstrat-o şi după realizarea României Mari (1918). Din anul
1867, sediul episcopiei, care din 1572 se afla la Biertan (lângă
Mediaş), este la Sibiu.
După decembrie 1989, Biserica Evanghelică C.A. acţio
nează intens pentru reluarea acestor activităţi social-culturale.
Statutul organic al Bisericii Evanghelice C.A. din România
datează din anul 1861, suferind cu trecerea timpului o serie de
modificări.

Structura organizatorică a bisericii cuprinde: biserica
locală, biserica districtuală şi biserica generală. Biserica locală
(parohia) are statut de persoană juridică şi este condusă de
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adunarea generală a reprezentanJilor comunităţii bisericeşti şi de un
consiliu parohial (prezbiteriu). In prezent, sunt 2,.?6 de comunităţi,
organizate în 57 de parohii şi 265 lăcaşe de cult. In cadrul Bisericii
Evanghelice C.A. slujesc un număr de 42 de preoţi.
Biserica cuprinde cinci districte bisericeşti (protopopiate):
Braşov, Mediaş, Sebeş, Sibiu şi Sighişoara. Organele de conducere
ale districtelor sunt: Congresul Bisericesc Districtual şi Consistoriul
Districtual. Districtul este condus de decan (protopop).
Totalitatea parohiilor formează Biserica generală. Organele
de conducere ale acesteia sunt: Congresul Bisericesc General şi
Consistoriul Superior. Congresul Bisericesc General este alcătuit din
membrii Consistoriului Superior, decanii şi curatorii districtelor
bisericeşti, delegaţi clerici şi mireni, în total circa 40 de persoane.
Acest for are competenţă în cele mai importante probleme ale
Bisericii, inclusiv în alegerea episcopului, curatorului general şi a
membrilor Consistoriului Superior. Conducătorul Bisericii
generale este episcopul.
Înainte de 1944, totalul credincioşilor evanghelici se ridica la
250.000 de persoane, în peste 250 de parohii. În urma războiului şi a
evenimentelor politice, mai ales în urma emigrării din ultimele două
decenii, numărul enoriaşilor a scăzut simţitor, ajungând, conform
recensământului din anul 2002, la 8716 credincioşi.
Pentru pregătirea preoţilor, Biserica Evanghelică C.A.
dispune, la Sibiu, de o secţie în limba germană a Institutului
Teologic Protestant Unic de grad universitar din Cluj-Napoca.
Biserica Evanghelică C.A. editează revista lunară „Kirchliche
Blater", iar începând cu anul 1991 tipăreşte, bilunar, o revistă de
informaţii „Landeskirchliche Information".
Din anul 1961, Biserica Evanghelică C.A. a devenit membră în
Consiliul Ecumenic al Bisericilor, iar în 1963 a intrat în Federa~a
Mondială Lutherană, colaborând, ca membră, şi în Conferinţa Bisericilor
Europene. Intense sunt în prezent legăturile cu Biserica Evanghelică din
Germania (EKD), mai ales cu organiza~e de ajutorare ,,Diakonisches
Werk der EKD", „Gustav-Adolf-Werk" şi ,,Martin-Luther-Bund".
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

59

c. BISERICA EV ANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN
ROMÂNIA
Biserica Evanghelică Lutherană are aceeaşi doctrină ca şi
Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană. Spre deosebire
de evanghelicii C.A., credincioşii evanghelici-lutherani sunt de
naţionalitate maghiară şi slovacă.
După înfiinţarea, în sec. XVI, a Bisericii Reformate, au mai
în Transilvania cîteva parohii luterane maghiare în jurul
Braşovului, altele în Banat (unele cu credincioşi slovaci) şi altele în
Ţara Crişurilor. Comunităţilor maghiare lutherane din satele din
jurul Braşovului, sate care erau proprietatea acestui oraş, li s-a
impus păstrarea credinţei lutherane de către autorităţile săteşti din
Braşov, în baza principiului „Cuius regi o, eius religio". Aceste
comunităţi au fost încorporate în episcopia lutherană a saşilor.
Parohiile lutherane din vesAtul ţării au intrat sub jurisdicţia
Bisericii Lutherane din Ungaria. In anul 1887 şi parohiile evanghelice maghiare din jurul Braşovului au intrat sub jurisdicţia
acestei biserici.
După 1 Decembrie 1918, parohiile lutherane maghiare şi
slovace din România Mare au format o biserică aparte de cea a
saşilor. Acest cult numără, conform datelor recensământului,
27 .112 credincioşi, cei mai mulţi maghiari, restul slovaci, precum
şi circa 200 credincioşi de limbă română, în Bucureşti.
Biserica Evanghelică S.P. are trei protopopiate (cu sediile
la Braşov, Cluj-Napoca şi Nădlac), 45 de biserici, 39 parohii, 6
filii şi 44 preoţi.
Activitatea diaconiei, unităţilor de asistenţă socială este
coordonată de către „Diaconia Lutherana" cu sediul în Brasov,
fundată în anul 1998.
Munca tineretului în Biserica Evanghelică-Lutherană este
coordonată de către Asociaţia Tinerilor Evanghelici din România
cu sediul în Braşov.
Organizarea cultului are la bază principiul sinodo-presbiterial,
ceea ce înseamnă că laicii au un rol important, conducerea este
rămas
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colectivă

iar unităţile de bază sunt autonome.
Organul suprem reprezentativ, legislativ şi elector, respectiv de luare a deciziilor teologice este Sinodul. Între sesiunile
acestuia conduce Presbiteriul Episcopal. Membri din oficiu cu
drept de vot ai Sinodului sunt: prezidiile episcopale şi ale
protopopiatelor, notarul suprem general, curatorul secund şi consilierul juridic al circumscripţiei. Pe bază de alegeri mai sunt
alese din cele trei protopopiate 30 de persoane din rândul clerului
şi al laicilor. Sinodul se întruneşte de regulă din trei în trei ani, în
caz de nevoie poate fi convocat oricând.
Presbiteriul episcopal este format din episcop, prim-curator
general, episcopul adjunct, referentul de misiune internă, consilierul
principal episcopal, protopopii, preşedintele comisiei Teologice,
referentul catehetic, referentul diaconic şi responsabilul de presă.
Dintre funcţionarii laici ai Episcopiei: curatorul secund al episcopiei,
curatorii protopopiatelor, secretarul extern, consilierul economic,
consilierul juridic, procurorul şi preşedintele Curţii de conturi.
Presbiteriul episcopal se întruneşte de regulă anual, dar în caz de
nevoie se poate convoca în şedinţă extraordinară ..
Conducătorul cultului este episcopul ales de adunările
generale ale parohiilor.
Pregătirea preoţilor se face la Secţia evanghelică S.P. a
Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca.
După 1989 au luat fiinţă în cadrul Bisericii, Asociaţia
Evanghelică a Şcolilor Duminicale din România, Asociaţia
Evanghelică a Tinerilor din România, „Diaconia Lutherana",
Fundaţia Culturală „Remenyk Sandor"; totodată face parte din
Asociaţia Creştină a Şanselor Egale din România, Societatea
Biblică Interconfesională şi AIDROM.
Are ca organ de presă revista trimestrială „Evangelikus
Haranszo" („Clopotul evanghelic"), editată la Braşov, după
decembrie 1989.
Biserica Evanghelică S.P. este membră a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, Conferinţei Bisericilor Europene şi
Federaţiei Lutherane Mondiale.
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d. BISERICA UNITARIANĂ
Confesiunea
unitariană,
ca
variantă
radicală
a
protestantismului, a apărut în Transilvania la mijlocul secolului al
XVI-iea, fiind întemeiată de David Francisc (1519-1579), care a
propovăduit antitrinitarismul. Noul cult a fost recunoscut oficial prin
edictul Dietei de la Turda privind libertatea religioasă (1568).
În pofida acestui edict, cultul unitarian a fost supus unor
persecuţii din partea principilor catolici şi chiar din partea celor
reformaţi, ceea ce a determinat ca numărul adepţilor săi să scadă
cu timpul. Astfel, de la 425 parohii câte erau la sfârşitul secolului
al XVI-lea, s-a ajuns, în anul 1700, la numai 125.
Teza fundamentală a religiei unitariene este credinţa
într-un Dumnezeu unic şi indivizibil. Iisus Hristos este considerat
om, nu şi Dumnezeu, deci nu este admisă dogma Sfintei Treimi.
Bisericile sunt simple atât în exterior, cât şi în interior, pereţii
sunt albi, simbolizând puritatea şi claritatea credinţei unitariene;
în biserică nu se află icoane, picturi, monumente sau altar.
Cultul unitarian, cu sediul central la Cluj, cuprinde peste
70.000 de credincioşi de naţionalitate maghiară. Marea lor
majoritate este grupată în judeţele: Cluj, Braşov, Covasna,
Harghita şi Mureş, unde, de altfel, sunt organizate şi cele 6
protopopiate: Cluj-Turda, Mureş, Târnava, Cristuru Secuiesc, Trei
Scaune-Alba de Sus şi Odorheiu! Secuiesc. Numărul parohiilor
este de 126, iar al filiilor de 32. În parohii şi filii, numărul
lăcaşurilor de cult este de 143, iar al preoţilor este de 115.
Organizarea cultului are la bază principiul sinodo-presbiterial,
ceea ce înseamnă că laicii au un rol important, conducerea este
colectivă, iar unităţile de bază sunt autonome. Organele centrale de
conducere sunt Sinodul, Consistoriul Suprem şi Consistoriul Bisericesc.
Sinodul este format, din oficiu, din episcop, doi curatori
generali, alţi demnitari bisericeşti şi laici, precum şi din delegaţi
aleşi de protopopiate şi parohii. În total, acest for numără circa
250 de membri. Sinodul se întruneşte o dată la 3 ani şi are ca
principale atribuţii alegerea episcopului, sfinţirea preoţilor şi
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modificarea Constituţiei Bisericii.
Consistoriul Suprem este compus din membri aleşi şi din
oficiu, preoţi şi laici; se întruneşte anual la Cluj şj are ca principală atribuţie guvernarea anuală a Bisericii. Intre sesiunile
Consistoriului Suprem, conducerea operativă este asigurată de
Consistoriul Bisericesc, care se întruneşte trimestrial. Preşedinţia
Bisericii este reprezentată de episcop, vicar, cei doi curatori
generali şi directorul afacerilor publice.
La nivel de protopopiat şi parohie, organele de conducere
sunt: adunarea generală a protopopiatelor, respectiv adunarea
generală parohială.

Pregătirea preoţilor se face în cadrul secţiei unitariene a
Institutului Teologic Protestant Unic din Cluj. Cultul are şi două
licee confesionale la Cluj-Napoca şi Cristuru Secuiesc.
Cultul Unitarian publică revista trimestrială în limba
maghiară „Magvetă Kereszteny" („Semănătorul Creştin") şi
publicaţia lunară „Unitarius Kozlăny" („Monitorul Unitarian").
Biserica Unitariană este membră a Asociaţiei Internaţionale pentru Libertate Religioasă (I.A.R.F.), cu sediul la
Frankfurt pe Main (Germania) şi a Consiliului Internaţional al
Unitarienilor (I.C.U.U.).
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BISERICA ARMEANĂ

Biserica apostolică armeană reprezintă biserica naţională a
poporului armean, care vieţuieşte din cele mai vechi timpuri în
ţinutul dintre Munţii Caucaz, Marea Caspică şi Marea Neagră.
Convertirea la creştinism a armenilor a avut loc între anii
299-301. În anul 301 creştinismul a fost decretat religie de stat.
Din punct de vedere religios, centrul spiritual al armenilor
din toată lumea este la Ecimiadzin (Armenia), unde îşi are sediul
Patriarhul Suprem (catolicos ).
Pe teritoriul ţării noastre armenii s-au aşezat începând din
secolele XI-XII. Aici au găsit o atmosferă propice practicării
îndeletnicirilor lor tradiţionale în condiţii de toleranţă religioasă.
La sfârşitul secolului al XIV-iea şi începutul secolului al
XV-iea, numărul armenilor din Moldova a crescut, astfel că în
anul 1401 domnitorul Alexandru cel Bun înfiinţează o episcopie
armeană la Suceava.
Armenii aşezaţi în Transilvania încă din secolul al XI-iea
s-au unit din punct de vedere religios cu Biserica Catolică.
Din punct de vedere dogmatic, al ritualului şi al practicilor
bisericeşti, deosebirile dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica
Armeană sunt de importanţă secundară.
Limba de cult este limba armeană literară veche, indiferent de ţara în care se oficiază slujbe religioase.
Prin Legea cultelor din 1928, cultul armean a fost
recunoscut de către Statul român ca făcând parte dintre bisericile
istorice din ţară. În 1931 este votată Legea pentru înfiinţarea şi
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funcţionarea

eparhiei armene.
In anul 1949 a fost aprobat Statutul organic şi administrativ al
eparhiei armene din România, unde se menţionează că aceasta stă sub
autoritatea dogmatică şi canonică a catolicului tuturor armenilor din
Ecimiadzin, dar îşi reglementează, conduce şi administrează, în mod
autonom, toate treburile religioase, culturale, fundaţionale şi epitropeşti,
în conformitate cu legislaţia ţării noastre şi cu statutul cultului.
Episcopia armeană este condusă de un Arhiepiscop sau
Episcop, ajutat de un vicar eparhial. Organul central este Congresul
eparhial. Consiliul eparhial este organul executiv superior pentru
treburile administrative, bisericeşti, culturale, fundaţionale şi
epitropeşti ale întregii eparhii.
Consiliul eparhial are în componenţa sa trei comitete: comitetul
spiritual bisericesc, comitetul cultural şi comitetul economic.
Cultul armean nu are unităţi intermediare. Organele de
conducere parohiale sunt: adunarea parohială, consiliul parohial
(epitropia) şi comitetele parohiale.
În cadrul Eparhiei armene din România funcţionează 10
parohii deservite de 4 preoţi, 3 diaconi, doi cântăreţi, cu 16 biserici
şi 6 cimitire confesionale. Cele mai importante comunităţi sunt la
Bucureşti şi la Constanţa. Celelalte comunităţi sunt formate din
12-20 familii. La recensăm~ntul din anul 2002 au fost înregistraţi
700 de credincioşi armeni. In judeţul Suceava sunt două mănăstiri
- monumente istorice, la Zamca şi Hacigadar.
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CREŞTIN

DE RIT VECHI

Cultul Creştin de Rit Vechi („Biserica lipovenească")
cuprinde credincioşii ortodocşi ruşi veniţi în Ţările Române,
începând cu prima jumătate a secolului al XVIII-lea, ca urmare a
persecuţiei şi ternarei dezlănţuite de Biserica Ortodoxă Rusă şi
autorităţile ruseşti, pentru că nu au fost de acord cu reformele în
ritualul cultul';!i iniţiate de Patriarhul Nikon, la mijlocul secolului
al XVII-lea. In timpul perioadei de persecuţie, o parte dintre
membrii mişcării împotriva reformei lui Nikon au fugit în Polonia,
Austria, Suedia, Prusia, Moldova, Dobrogea, iar cu timpul au ajuns
şi în America de Nord, Manciuria şi chiar în Australia.
Primele comunităţi de lipoveni din România sunt cele din
satele Lipoveni (1724) şi Manolea (1743), ambele în judeţul
Suceava; s-au constituit apoi comunităţile din Sarichioi, Jurilovca
şi Slava Rusă, toate din judeţul Tulcea.
Din punct de vedere organizatoric, la 28 octombrie 1846
ia fiinţă Mitropolia de Rit Vechi de la Fântâna Albă (Bucovina de
Nord), primul ierarh fiind mitropolitul Ambrozie, fost anterior
mitropolit al Bosniei şi Herţegovinei.
Alegerea lui Ambrozie ca mitropolit a marcat constituirea
comunităţilor creştine de rit vechi într-o Biserică autonomă ce
cuprinde toţi credincioşii de rit vechi din Europa, America şi
Australia. Succesorii lui Ambrozie (Kiril, Arcadie etc.) au purtat
titlul de mitropolit, fiind recunoscuţi conducători spirituali ai
tuturor credincioşilor creştini de rit vechi din lume, statut şi
recunoaştere ce şi le menţin şi astăzi.
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La 28 iunie 1940, datorită ocupării Bucovinei de Nord de
Uniunea Sovietică, mitropolia creştinilor de rit vechi se
mută de la Fântâna Albă la Brăila, unde funcţionează şi în
prezent, cu prerogative de conducere spirituală asupra tuturor
coreligionarilor din lume.
Credincioşii creştini de rit vechi se consideră păstrătorii
„adevăratei credinţe ortodoxe" şi a vechilor rânduieli tradiţionale
ale Bisericii Ortodoxe, păstrează calendarul pe stil vechi, iar
serviciile religioase le oficiază în limba slavonă.
Cultul Creştin de Rit Vechi din România este organizat
într-o mitropolie cu sediul la Brăila, condusă de un mitropolit şi
trei episcopi vicari. Cei aproape 38.000 de credincioşi lipoveni
au la dispoziţie 37 de parohii şi 57 lăcaşe de cult, deservite de 37
preoţi, 5 diaconi şi 20 cântăreţi bisericeşti. De asemenea, în
cadrul cultului funcţionează trei mânăstiri şi un schit:
„Vovidenia" (femei) şi „Uspenia" (bărbaţi) în comuna Slava
Cercheză, judeţul Tulcea, o mânăstire de bărbaţi şi un schit pentru
femei în satul Manolea, comuna Forăşti, judeţul Suceava. În
proprietatea cultului se află şi 32 cimitire parohiale. Cultul nu are
organizat un sistem de învăţământ teologic, preoţii fiind aleşi
dintre acei credincioşi apţi să oficieze serviciile religioase,
cunoscători ai limbii slavone, tipicului şi canoanelor bisericeşti.
În cadrul parohiilor preoţii organizează, în timpul vacanţelor
şcolare, cursuri pentru învăţarea limbii slavone pentru copiii de
vârstă
şcolară.
Periodic, cultul tipăreşte: „Abecedarul",
„Ceaslovul", „Psaltirea", „Liturghierul" etc. şi anual calendarul
bisericesc.
către

****
La mijlocul secolului al XIX-lea unii credincioşi creştini
de rit vechi nu l-au acceptat ca mitropolit pe Ambrozie, ci au
primit preoţi de la Biserica nikoniană cu condiţia ca aceştia să
slujească după ritualul şi cărţile de cult vechi. Aceşti credincioşi
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numiţi „beglopopovţi"

beglopopovţii

(cu preoţi „de ocazie"). Ulterior,
s-au unit cu comunitatea „edinoverţi" („uniţi întru

credinţă").

Fenomenul a fost specific şi lipovenilor din România,
din ţara noastră constituindu-se în cinci parohii
distincte funcţionând în localităţile: Tulcea, Sarichioi, Slava
Rusă, Slava Cercheză şi Mahmudia, toate în judeţul Tulcea.
Din martie 1990, cele cinci parohii s-au unit în „Asociaţia
creştinilor ortodocşi de rit străvechi lipovenesc", iar din octombrie
1991 au un episcop cu sediul în oraşul Tulcea. Asociaţia numără
circa 6.500 credincioşi.
O altă grupare din rândul credincioşilor de rit vechi a
constituit-o cea a bezpopovţilor („fără preot"), care a refuzat să
primească preoţi de la Biserica nikoniană, dar şi de la creştinii de
rit vechi. Ei au apărut după anul 1860.
Rămaşi fără preot, aceşti credincioşi au fost lipsiţi şi de
principalele taine bisericeşti ortodoxe: împărtăşania, miruirea,
cununia etc. Alte taine ca botezul, spovedania etc. erau oficiate de
conducătorii laici ai acestor comunităţi, numiţi „predicatori", ei fiind
aleşi de obştea enoriaşilor. Tot ei oficiază şi serviciile religioase.
În România au existat bezpopovţi în localităţile:
Borduşani - judeţu! Ialomiţa, Climăuţi - judeţul Suceava şi
municipiul Brăila. In anul 1947, primele două comunităţi au
trecut la Cultul Creştin de Rit Vechi, iar a treia în anul 1967, dar
din anul 1985 a părăsit din nou cultul legal.
beglopopovţii
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CULTELE NEOPROTESTANTE (EVANGHELICE)
Baptist, Adventist de Ziua a Şaptea, Penticostal, Creştin
după Evanghelie, Biserica Evanghelică Română
Aceste confesiuni au apărut ulterior celor protestante şi
principii şi concepţii teologice specifice creştinismului,
ele distingându-se în special prin ritualul şi practicile de cult
extrem de simplificate, foarte uşor accesibile fiecărui credincios.
Principalele caracteristici comune ale acestor confesiuni
sunt: nu recunosc tainele bisericeşti; nu au cultul sfinţilor, ori al
icoanelor; nu admit ierarhia bisericească; practică, cu unele
excepţii, botezul la majorat şi „preoţia universală" (orice
credincios poate citi şi interpreta Biblia).
Serviciile de cult sunt foarte simple, constând din
rugăciuni, cântări religioase, ore de catehizare şi predică, iar
actele de cult sunt: Cina Domnului, căsătoria, botezul. Acestea nu
sunt socotite taine.
Credincioşii acestor culte se abţin de la consumul
băuturilor alcoolice, al tutunului şi unii chiar de la consumul
cafelei sau al cărnii.
În România, grupările neoprotestante au apărut la mijlocul
secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, prin intermediul
unor unor evanghelişti străini (elveţieni, germani, polonezi,
maghiari), iar primii convertiţi au fost cetăţeni români aparţinând
minorităţilor naţionale (germani, ruşi, maghiari).
Până în anul 1944 grupările evanghelice nu au avut un statut
legal bine definit: în unele perioade au fost recunoscute de stat ca
asociaţii religioase sau admise tacit, alteori au fost interzise, cum a
propagă
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fost între anii 1942-1944, când casele de rugăciune au fost închise
iar unii conducători şi credincioşi au fost arestaţi şi trimişi în
închisori şi lagăre.
După anul 1944 au acţionat liber, iar în anul 1950 au primit
din part~a autorităţilor vremii recunoaşterea de culte legale.
Intre cultele baptist, penticostal şi creştin după evanghelie
există relaţii de conlucrare, concretizate mai ales în activitatea
Alianţei Evanghelice din România, asociaţie cu personalitate
juridică creată în anul 1990, „cu scopul de a-i ajuta pe credincioşii
evanghelici să se zidească reciproc în viaţa spirituală, să lucreze
împreună la răspândirea Evangheliei, să-şi apere împreună
drepturile şi interesele şi să se prezinte în faţa naţiunii ca o
mişcare evanghelică distinctă".
Alianţa Evanghelică a înfiinţat un post de radio „Vocea
Evangheliei", care emite în şase localităţi (Bucureşti, Oradea,
Timişoara, Cluj, Suceava, Sibiu).

a) CULTUL CREŞTIN BAPTIST

Popularizarea denumirii de baptişti, formă prescurtată a
titulaturii de anabaptist se datorează, în special, eforturilor lui
John Smith care a întemeiat în Ţările de Jos, în anul 1609, o
biserică baptistă. Dacă această titulatură s-a perpetuat, până în
ziua de astăzi, acest fapt nu poate fi pus decât pe seama
continuării unei traditii.
În prezent, b~ptiştii constituie una din cele mai răspândite
confesiuni creştine protestante din lume, având biserici în peste
211 ţări şi state şi un număr de aproximativ 120 milioane de
credincioşi. În România, prima biserică baptistă a luat fiinţă în
anul 1856, în Bucureşti.
În practica religioasă, baptiştii îşi propun să se remarce prin
reîntoarcerea la ceea ce înţeleg prin „simplitatea bisericii din veacul
apostolic". Ei afirmă principiile Reformei: „Sola Scriptura - Numai
Scriptura", „Sola Fidae - Numai Credinţa", „Sola Gratia - Numai
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Harul" şi „Soli Deo Gloria - Numai lui Dumnezeu i se cuvine
slava". Potrivit acestor principii, singura autoritate în materie de
credinţă şi practică religioasă este atribuită Bibliei, ca fiind
inspirată în totalitate de Duhul lui Dumnezeu. Mântuirea se
dobândeşte numai prin credinţa în Domnul Isus Hristos şi prin
harul lui Dumnezeu, iar in toate şi pentru toate slava se cuvine doar
lui Dumnezeu. Astfel, este înlăturat tot ceea ce este considerat ca
fiind tradiţie ulterioară „veacului apostolic": sunt negate
autoritatea şi tradiţia Bisericii, este lăsat deoparte cultul liturgic şi
alte tradiţii bisericeşti, nu sunt recunoscute rolul (mijlocitor) al
Maicii Domnului - Fecioara Maria, al sfinţilor, rolul şi autoritatea
clerului bisericesc, cinstirea icoanelor, statuilor şi moaştelor.
Baptiştii acceptă, în linii mari, simbolul de credinţă
niceeo-constantinopolitan, afirmându-şi credinţa într-un singur
Dumnezeu, revelat în Sfânta Scriptură în Trei Persoane: Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt. Baptiştii cred că Dumnezeu Tatăl este
creatorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute. Baptiştii cred în
dumnezeirea şi umanitatea Domnului Isus Hristos, născut din
fecioara Maria, în moartea Sa ispăsitoare pe cruce, în învierea
glorioasă şi înalţarea la cer, precum şi în a doua venire a Fiului lui
Dumnezeu, în slavă. Baptiştii cred, de asemenea, în dumnezeirea
Duhului Sfant, care lucreaza în om naşterea din nou (convertirea)
şi transformarea lui după chipul Fiului lui Dumnezeu.
În crezul şi practica bisericii baptiste, botezul se
administrează în numele Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, prin
afundare în apă şi este precedat de convertirea celui ce se botează.
Pentru copiii nou-născuţi există un serviciu religios de
binecuvântare de către comunitate.
Baptiştii se organizează pe baza principiului autonomiei
„preoţie universală",
bisericii locale şi practică aşa-numita
sugerându-se prin aceasta că, în rândurile lor nu ar exista o distincţie
între clerici şi laici. Pe lângă simplii fraţi şi surori există fraţii
păstori,jraţii-presbiteri sau fraţii-diaconi.
Inchinarea publică a baptiştilor se realizează prin
participarea tuturor credincioşilor, de regulă, prin cantare,
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citirea şi propovăduirea Sfintelor Scripturi. Zidirea
se face şi in grupuri mici, in case particulare sau in
lăcaşul de închinare, prin studiul Bibliei şi rugăciune. Momentul
culminant al inchinării publice îl reprezintă Cina Domnului,
înţeleasă în mod simbolic, prin care biserica locala comemorează
jertfa unică a Noului Legământ, ce a fost adusă o dată pentru
totdeauna de Isus Hristos.
Baptiştii sărbătoresc Duminica - ziua învierii Domnului, ca zi
de închinare săptămânală, precum şi sărbătorile anuale legate de
evenimentele principale ale istoriei mântuirii: Naşterea Mântuitorului,
Botezul Domnului, Săptămâna Patimilor, Învierea Domnului,
Înălţarea Domnului Isus Hristos şi Pogorârea Duhului Sfânt.
Baptiştii promovează pe plan mondial un tip de misiune
potrivit căruia fiecare credincios este dator să răspândească în
lume Evanghelia. Misiunea se adresează persoanei şi societăţii în
întregul lor, atât prin Evanghelie, cât şi prin acţiuni de caritate şi de
identificare în dragoste creştină cu cei marginalizaţi şi nedreptăţiţi.
Baptiştii din România s-au organizat pe plan naţional în
Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste, în anul 1920. În
prezent, Cultul Creştin Baptist din România - Uniunea Bisericilor
Creştine Baptiste din Romania, care constituie unul dintre cele 18
culte religioase recunoscute de stat şi funcţionează în baza
Decretului-Lege nr. 553/1944, a Decretului nr. 178/1948 pentru
regimul general al Cultelor, a Decretului nr. 1203/1950 de aprobare
a Statutului Cultului şi a prevederilor constituţionale. Statutul
Cultului Creştin Baptist din România, aprobat prin Decretul 1203
din 1950 a fost modificat şi completat de Conferinţa Naţională a
Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste, la Arad, în data de 27
noiembrie 1998.
În prezent, Cultul Creştin Baptist din România cuprinde
circa 1800 de biserici în toate regiunile ţării, organizate teritorial
în comunităţi, numărând aproximativ 127.000 de persoane
(conform recensământului din 2002). Aceste biserici sunt slujite
de 700 de pastori şi misionari. Personalul duhovnicesc şi de
specialitate este pregătit în cadrul şcolilor cultului. În România,
duhovnicească
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Baptist are opt licee teologice, două şcoli postliceale
de învăţământ superior: Institutul Teologic Baptist
din Bucureşti, cu specializarea Teologie Baptistă Pastorală, şi
Universitatea Emanuel din Oradea cu specializările Teologie
Baptistă Pastorală, Teologie Baptistă Didactică-Asistenţă Socială,
Pedagogie Muzicală şi Managementul Organizaţiilor. De
asemenea, în cadrul Universităţii din Bucureşti funcţionează
Facultatea de Teologie Baptistă-Litere şi Asistenţă Socială, iar în
cadrul Universităţii din Oradea funcţionează specializarea
Teologie Baptistă-Litere.
Uniunea Baptistă din România editează revista „Creştinul
azi", un supliment teologic periodic, precum şi lucrări teologice şi
alte materiale tipărite sau audio-vizuale pentru activităţile
specifice ale bisericilor.
Datorită credinţei în separarea bisericii de stat, baptiştii
din Romania nu acceptă subvenţii de la stat pentru salarizarea
personalului de cult. Ei cred că este datoria liber consimţită a
fiecărui credincios să contribuie la susţinerea spirituală şi materială a
bisericii de care aparţine. Implicarea statului în redistribuirea unui
procent din taxele şi impozitile percepute de la cetăţeni către cultele
religioase reprezintă impunerea unei anumite teologii politice de stat
asupra cetăţenilor care nu împărtăşesc respectiva teologie politică.

Cultul

Creştin

şi două instituţii

b. BISERICA CREŞTINĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA
„Adventus" înseamnă „revenire", „a doua venire";
readuc în atenţie textele scripturistice care vorbesc de
întoarcerea lui Iisus pentru întemeierea împărăţiei sale. Această
idee a fost susţinută de americanul William Miller (1782-1849),
care a şi stabilit pentru anii 1843-1844 data celei de a doua veniri,
profeţie care nu s-a adeverit. Mai târziu, Hiram Edson şi în
special soţii James şi Ellen White au răspândit această credinţă.
Începutul existenţei Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
a fost marcat în ţara noastră de anul 1870, odată cu vizita
adventiştii
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pastorului polonez (fost preot catolic) Chehonsky. Până la primul
mondial existau un număr restrâns de comunităţi adventiste
(Piteşti, Bucureşti, Sarighiol, Sibiu, Cluj etc.) cu credincioşi în
majoritate de naţionalitate germană. În ciuda opresiunii şi a
interdicţiei din partea statului, Biserica Adventistă s-a extins.
In perioada interbelică s-a creat organizaţia centrală sub
denumirea de Uniunea de Conferinţe a Bisericii Adventiste
( 1921 ). Statutul bisericii a fost semilegal; o asociaţie religioasă,
într-o perioadă avea aprobare de funcţionare, apoi, în altă
perioadă, era interzisă. Recensământul din anul 1930 a relevat
existenta a 16.102 adventişti.
'în timpul celui de-al doilea război mondial, Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea a fost pusă în afara legii, membrii şi
pastorii fiind urmăriţi, persecutaţi şi condamnaţi la pedepse
privative de libertate.
În anul 1946, pentru prima dată Biserica este recunoscută
provizoriu, iar după promulgarea Constituţiei din anul 1948 se fac
pregătirile în vederea recunoaşterii de către stat, care are loc în
anul 1950, prin Decretul Prezidiului M.A.N. 1203/1950. Pe aceeaşi
dată se aprobă Statutul şi mărturisirea de credinţă a Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea.
Elementele doctrinare specifice Bisericii Adventiste sunt
război

următoarele:

- Domnul Isus Hristos este singurul preot şi mijlocitor
între Dumnezeu şi om. El a lucrat mântuirea la Golgota iar acum,
în templul din cer, o desăvârşeşte.
- A doua venire a lui Isus este singura soluţie pentru
problemele omenirii. Ea va avea loc în curând.
- Sabatul zilei a şaptea este semnul distinctiv al unui
Dumnezeu-Creator.
- Nemurirea aparţine numai lui Dumnezeu; din cauza
păcatului, omul este supus morţii. Moartea este un somn, în timpul
căruia omul este cu totul inconştient.
- Trupul omului este Templul Duhului Sfint - fapt pentru
care trebuie păstrat în deplină sănătate printr-un mod de viaţă
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raţional,

în armonie cu legile naturii.
Organul central de conducere al Bisericii este Uniunea de
Conferinţe, care are în subordine 6 unităţi numite Conferinţe
(Muntenia, Moldova, Oltenia, Transilvania de Sud, Transilvania
de Nord şi Banat).
În total, conform recensământului din 2002, sunt 93.670
credincioşi, din care 6.900 sunt de etnie maghiară.
Corpul pastoral al bisericii este format dintr-un număr de
circa 340 de pastori. Totalul bisericilor locale de pe cuprinsul ţării
este de 1.185.
Pregătirea deservenţilor de cult se face la Institutul Teologic
Adventist de grad universitar, care funcţionează la Cernica, trei licee
seminariale şi o şcoală postliceală sanitară la Brăila.
În cadrul cultului funcţionează mai multe asociaţii:
ADRA (Agenţia Adventistă pentru Refacere şi Ajutor) - o astfel
de organizaţie există şi pe plan mondial, cu activitate recunoscută
în caz de calamităţi sau catastrofe naturale, precum şi de
ajutorare; AMICUS (Asociaţia Studenţilor Adventişti), „Sănătate
şi temperanţă", Asociaţia Copiilor şi Juniorilor Adventişti.
Biserica Adventistă dispune şi de un post de radio „Vocea
Speranţei'', care emite la Bucureşti, Braşov, Constanţa şi Timişoara.
Biserica Adventistă are o casă de editură unde se editează
lunar revista „Curierul Adventist". O altă publicaţie bilunară este
revista „Semnele Timpului'', revistă de cultură religioasă.
Trimestrial se editează caietele de studii biblice pentru adulţi,
tineret, copii, în aproximativ 55.000 exemplare.
Pe lângă acestea se mai publică lucrări cu caracter
teologic, de popularizare, cursuri şcolare etc.
Conform doctrinei sale, Biserica Adventistă se defineşte
drept una sfintă, sobornicească şi apostolică. Ea este o biserică
mondială, cuprinzând pe toţi credincioşii de pe glob care recunosc
aceeaşi doctrină, respectă aceeaşi autoritate eclesiastică şi îşi asumă
aceeaşi misiune. Organizaţia mondială a Bisericii Adventiste are
caracter reprezentativ, organismele ei de conducere, de la toate
nivelele fiind alese prin votul majorităţii delegaţilor. Forul central de
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conducere al bisericii la nivel mondial este Conferinţa Generală,
care are 11 diviziuni teritoriale pe tot globul.
Biserica Adventistă este prezentă în peste 190 ţări de pe glob,
cu peste 15 milioane de credincioşi, dintre care 8 milioane sunt botezaţi.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România are relaţii
cu organizaţiile religioase din străinătate şi este subordonată spiritual
şi doctrinar Organizaţiei Mondiale Adventiste.

c. CULTUL PENTICOSTAL-BISERICA LUI DUMNEZEU
APOSTOLICĂ

Penticostalismul este o continuare a mişcării de ,,redeşteptare"
a credinţei, care a avut loc în secolul trecut. Pe la 1900, predicatorul
american Charles F. Parham a început să susţină că asupra celor
credincioşi coboară Duhul Sfânt, aceştia căpătând darul vorbirii
în limbi neînvăţate (glosolalia). Conform Bibliei, acest dar a fost
primit de apostoli în ziua cincizecimii (ziua coborârii Duhului
Sfânt, Rusaliile). Întrucât a cincizecea zi se traduce în limba
greacă prin „penticosta", adepţii noii mişcări religioase au adoptat
denumirea de penticostali.
Din S.U.A. mişcarea penticostală s-a răspândit şi în Europa,
mai ales în Germania şi Norvegia. Numărul credincioşilor a crescut
relativ repede, de la circa 1.000 în 1906 la peste 350.000 în 1936.
Prima comuniune penticostală din România a apărut în
localitatea Păuliş, judeţul Arad, în anul 1922. În pofida unor persecuţii
la care a fost supusă înainte şi mai ales în timpul celui de al doilea
război mondial, credinţa penticostală s-a extins treptat în mai multe
regiuni ale ţării, în special în nordul Moldovei, în Banat şi Crişana.
Asociaţia credincioşilor penticostali s-a constituit în anul
1924. Şi acest cult, ca şi celelalte culte evanghelice, a avut de
suferit, mai ales în timpul celui de al doilea război mondial, când
mulţi pastori au fost trimişi în închisoare sau lagăre. După 23
august 1944, Cultul Penticostal funcţionează în legalitate. În anul
1950, Biserica Penticostală a fost recunoscută legal.
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Conform credinţei penticostale, la baza vieţii spirituale a
credincios trebuie să stea convertirea personală, după
care, apoi, se administrează botezul prin cufundare în apă, în
numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. Ceea ce constituie
specificul acestui cult este propovăduirea şi exercitarea botezului
cu Duhul Sfânt, mărturisirea experienţei darurilor Duhului Sfânt,
care pot să-şi facă simţită prezenţa în cadrul serviciilor divine,
precum şi obţinerea vindecărilor divine prin rugăciune.
Organizarea cultului are la bază sistemul centralizat,
respectându-se autonomia bisericească locală. Cultul are o conducere colectivă centrală, reprezentată de Consiliul bisericesc format
din 21 membri şi de Comitetul executiv format din 7 membri, în
frunte cu un preşedinte. Aceste organe sunt alese în cadrul
Adunării generale elective, forul cel mai înalt de conducere a
cultului, care se întruneşte o dată la 4 ani.
Bisericile locale au ca intermediar între ele şi conducerea
centrală şase comunităţi regionale: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj,
Oradea şi Suceava.
Pregătirea pastorilor se face la nivel universitar, în cadrul
Institutului Teologic Penticostal, care funcţionează în Bucureşti.
De asemenea, cultul dispune de trei seminarii teologice liceale şi
de două şcoli postliceale.
Potrivit recensământului din 2002, Cultul Penticostal
numără circa 324.462 credincioşi. În cadrul cultului sunt 1.343
biserici şi 7879 filii, deservite de 354 pastori.
În fruntea unei biserici se află un pastor sau mai mulţi, în
funcţie de numărul membrilor şi un comitet ales de fiecare Biserică.
Alţi slujitori mai sunt: prezbiterii şi diaconii, subordonaţi pastorului.
Biserica Penticostală are ca organ de presă oficial
„Cuvântul Adevărului". De asemenea, editează cărţi cu conţinut
religios, cărţi pentru exercitarea cultului, cărţi pentru instruirea
slujitorilor în seminarii şi în Institutul Teologic Penticostal.
Cultul întreţine legături cu Bisericile Penticostale din
Europa, în cadrul Conferinţelor Penticostale Europene, făcând
parte şi din Comitetul acestor Conferinţe, în calitate de membru,
fiecărui
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precum şi cu Asociaţia Teologică
Pe plan mondial, participă la Conferinţele Penticostale Mondiale. Relaţii speciale întreţine cu
organizaţia Penticostală Mondială „Church of God", cu sediul la
Cleveland (Tennessee) - S.U.A., datorită mai multor asemănări
doctrinare şi organizatorice.

în care

îşi

77

are

reprezentanţi,

Penticostală Europeană.

d. CULTUL CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE
Creştinii după Evanghelie consideră că înaintaşii lor sunt
acei creştini care, după ce împăratul Constantin cel Mare a
recunoscut creştinismul, au considerat că bisericile legalizate şi-au
pierdut menirea vie de a vesti Evanghelia. Astfel, din acea vreme au
existat grupuri de creştini, autointitulaţi „liberi", care răspândeau
cuvântul lui Dumnezeu. Conturarea lor mai clară are loc odată cu
Reforma religioasă, datorită traducerii Bibliei în diferite limbi.
În România primul grup de "Creştini liberi", din care s-a
format asociaţia şi apoi Cultul Creştin după Evanghelie, a luat fiinţă
la Bucureşti în 1899 sub influenţa unor misionari străini. La început,
aria lor de răspândire a fost limitată la străinii care locuiau în
Bucureş~ti. Ulterior, au cucerit adepţi şi în rândul românilor.
In anul 1939, Creştinii după Evanghelie, recunoscuţi de
stat din anul 1933 ca asociaţie religioasă, constrânşi de regimul
vremii, au fuzionat cu Creştinii după Scriptură, formând Cultul
Creştin după Evanghelie, cu două ramuri: ramura I (Creştinii
după Evanghelie, propriu-zişi), care practică botezul la majorat, şi
ramura a II-a, care practică botezul la naştere.
Din 1946, Creştinii după Evanghelie au fost recunoscuţi
ca având calitatea de cult. După Revoluţia din decembrie 1989, cele
două ramuri ale cultului s-au despărţit, fiecare ramură alegându-şi
organe proprii şi desfăşurând activitate în mod independent.
Ramura a doua s-a intitulat Biserica Evanghelică Română.
În prezent există două culte distincte, Cultul Creştin după
Evanghelie şi Biserica Evanghelică Română. La recensământul
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din anul 2002, au fost recenzaţi 44.476 de credincioşi ai Cultului
Creştin după Evanghelie.
Sub aspect organizatoric, Cultul Creştin după Evanghelie
este structurat astfel: la nivel local functionează comunitatea cu
un număr de cel puţin 20 membri majori. 'în întreaga ţară sunt 678
de adunări (biserici); adunările au personalitate juridică şi sunt
conduse de doi până la cinci „frati bătrâni" (prezbiteri), care sunt
şi „vestitori ai Evangheliei" în co'munitatea respectivă. În prezent
cultul dispune de 724 vestitori.
În anul 1994 a fost hotărâtă crearea unei structuri organizatorice noi, comunitatea zonală; funcţionează 16 asemenea
organisme, conduse de Sfatul de fraţi zonal, ales de adunarea
generală; Sfatul de fraţi zonal alege un comitet de conducere.
La nivel central, Uniunea Bisericilor Cultului Creştin după
Evanghelie este condusă de Sfatul de fraţi pe ţară, care alege
conducerea operativă, formată din preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
Organul suprem al Uniunii este Conferinţa generală ce se întruneşte
o dată la 4 ani, care alege Sfatul de fraţi pe ţară şi confirmă
conducerea operativă a Uniunii.
Cultul Creştin după Evanghelie are sub egida sa Institutul
Teologic de grad universitar din Bucureşti „Timotheus" şi 5 şcoli
biblice. Editează, din 1949, revista „Calea Credinţei", precum şi revista
,,Ecouri creştine". De asemenea, a tipărit mai multe lucrări teologice.
Din anul 1990, sub egida Cultului Creştin după
Evanghelie funcţionează un număr de aprox. 40 de asociaţii şi
fundaţii. Toate sunt persoane juridice şi îşi desfăşoară activitatea
cu majoritatea membrilor cultului, unele având şi secţii de
învăţământ, orfelinate, grădiniţe de copii, activităţi umanitare de
ajutorare etc.
După decembrie 1989 s-au reluat legăturile cu multe
biserici evanghelice din străinătate, care s-au manifestat prin
evanghelizări şi schimburi de lucrări şi studii biblice, prin acţiuni
de caritate.
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e. BISERICA EV ANGHELICĂ ROMÂNĂ

este o mişcare creştină
României în anii 1920-1924
prin tinerii teologi ortodocşi Dumitru Cornilescu (traducătorul
Bibliei folosită de cultele evanghelice) şi Teodor Popescu (fost
preot la biserica „Sfântul Ştefan" din Bucureşti). Prin lucrarea
acestora, câteva sute de credincioşi construiesc pe Str. Carol
Davila nr. 48 din Bucureşti, în anul 1926, o biserică creştină de
1.000 locuri, care avea să devină centrul unei noi mişcări.
La solicitarea autorităţilor, pentru a fi deosebiţi de alţi
credincioşi, din anul 1927, noua mişcare creştină a purtat numele
de „Creştinii după Scriptură", organizată oficial sub formă de asociaţie.
În foarte scurt timp, s-au deschis biserici în Ploieşti, Câmpulung,
Târgovişte, Rucăr, Buzău, Piteşti, Bârlad, Braşov şi alte locuri.
In anul 1939, asociaţia „Creştinii după Scriptură",
constrânsă de regimul vremii, a fuzionat cu asociaţia „Creştinii
după Evanghelie" şi astfel, deşi erau deosebiri din punct de
vedere dogmatic şi al practicilor de cult, au alcătuit o unitate din
punct de vedere organizatoric: „Cultul Creştin după Evanghelie".
Interzişi în timpul războiului, odată cu „Creştinii după Evanghelie" şi
împreună cu aceştia, li se permite, în 1946, să-şi reînceapă activitatea.
După decembrie 1989, „Conferinţa generală a reprezentanţilor bisericilor", care a avut loc la Bucureşti (27 ianuarie
1990), a hotărât desprinderea din „Cultul Creştin după Evanghelie"
şi funcţionarea ca un cult independent, sub numele de „Biserica
Biserica

Evanghelică Română

evanghelică, născută

pe

pământul

Evanghelică Română".
Română, după pilda primilor
botezul casei creştine, deci şi a copiilor, prin
cufundare în apă. Mântuirea şi trăirea unei vieţi după voia
Domnului nu se capătă prin botez, ci prin credinţă personală în
Domnul Isus Hristos.
În Biserica Evanghelică Română toţi credincioşii sunt fraţi.
Nu există cler sau ierarhi. Iisus Hristos este conducătorul Bisericii.

Biserica

Evanghelică

creştini, practică
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La nivel central este un Sfat de Fraţi pe ţară, ales dintre
cei mai reprezentativi, care supraveghează şi
coordonează buna desfăşurare a vieţii bisericilor şi un comitet de
conducere care reprezintă interesele Bisericii în relaţiile cu statul.
În biserică se practică cântarea comună, neexistând cor
sau instrumente muzicale.
Credincioşilor nu li se impun taxe pentru susţinerea bisericii.
Biserica Evanghelică Română dispune de circa 220 biserici
care se găsesc, cu precădere, în judeţele Argeş, Braşov, Constanţa,
Dîmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Vaslui, municipiul Bucureşti şi
împrejurimi; numărul credincioşilor este de circa 20.000.
Publicaţia periodică a Bisericii este „Adevărul Creştin" foaie de zidire sufletească, ce apare o dată la două luni. Cultul
tipăreşte şi alte lucrări teologice necesare.
B.E.R. are relaţii frăţeşti cu Bisericile Creştine
Evanghelice din S.U.A., Biserica Evanghelică din Olanda,
Adunările Evanghelice Libere din Germania.
Biserica Evanghelică Română, fiind o mişcare născută
în România, de vârstă relativ tânără - 70 de ani - nu are
corespondent în străinătate.
credincioşii
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CULTUL MOZAIC

Mărturii despre organizarea primelor comunităţi evreieşti
în Ţările Române se întâlnesc în numeroase documente, cronici,
note de călătorie, începând din sec. XVI. Ca urmare a
persecuţiilor, declanşate în sec. al XVII-lea în ţările vecine, se
intensifică stabilirea în Ţările Române a unor imigranţi evrei,
iniţial c~emaţi pentru a popula sau repopula unele târguri.
In această perioadă încep să se creeze condiţii pentru
organizarea vieţii religioase a populaţiei evreieşti. Edicte,
hrisoave şi alte acte oficiale emise de autorităţile de stat
româneşti
au permis organizarea comunităţilor mozaice,
libertatea de practicare a credinţelor şi preceptelor religioase,
recunoaşterea tribunalelor rabinice, crearea unor instituţii
specifice de învăţământ, binefacere şi sănătate. Vistieria,
interesată să încaseze bir de la evrei, îi tratează în scopuri fiscale ca
o breaslă, încă din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. În
Moldova, în temeiul unei hotărâri luate de Înalta Poartă, la 1719 ia
fiinţă Hahambaşia - adică funcţia de rabin-şef al Moldovei.
Hahambaşa avea la Bucureşti un locţiitor cu titlul de vechil.
Emanciparea politică a evreilor, promisă odată cu
Revoluţia de la 1848, devine pe deplin efectivă odată cu
desăvârşirea statului naţional unitar român la 1918, garantarea
drepturilor minorităţilor prin Constituţia din 1923 conducând la
unificarea comunităţilor evreieşti din Vechiul Regat, sub
denumirea de Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (1928).
Constituţia din 1923 acordă drepturi cetăţeneşti şi politice
până la instaurarea regimului Goga-Cuza (28.XII.1937); de atunci
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încolo ele se restrâng treptat până la introducerea legii sângelui
(august 1940), legislaţie amplificată până la jefuirea proprietăţilor
evreieşti şi deportarea unora din ei în Transnistria sau din
Ardealul ocupat de unguri, la Auschwitz.
Potrivit statutului de organizare şi funcţionare a Cultului
Mozaic (iunie 1949), activitatea confesională a minorităţii evreieşti
din România este condusă de către Federaţia Comunităţilor
Evreieşti (Mozaice), cu sediul în Bucureşti. Aceasta cuprinde
toate comunităţile şi obştile din ţară. Ea asigură realizarea în fapt
a practicilor, preceptelor şi tradiţiilor religioase mozaice şi
coordonează activitatea comunităţilor, aprobă constituirea de noi
comunităţi sau desfiinţarea acestora, reprezintă şi apără, pe plan
intern, interesele comunităţilor evreieşti, organizează şi întreţine,
pe plan extern, relaţii cu diaspora evreiască şi organizaţiile
religioase internaţionale.
Structura şi componenţa organelor centrale şi teritoriale
de conducere a activităţii cultice, precum şi desfăşurarea vieţii
spirituale sunt elaborate în concordanţă cu interesele, tradiţiile şi
prescripţiile religioase mozaice.
Credincioşii cultului mozaic, în număr de cca. 6.000,
conform recensământului din 2002, sunt organizaţi în 78 de
comunităţi şi obşti, răspândite în Bucureşti şi în 30 de judeţe.
Cele mai importante comunităţi se află în Bucureşti, Timişoara,
Iaşi, Cluj, Galaţi, Bacău, Arad, Baia Mare, Botoşani, Braşov,
Deva, Tg. Mureş etc. În localităţile în care trăieşte un număr mai
mic de credincioşi evrei, aceştia sunt organizaţi în obşti.
Organele locale de conducere ale comunităţii sunt:
adunarea generală, comitetul de conducere şi comisia de cenzori.
Principalele venituri ale Cultului Mozaic provin din
cotizaţii, taxe şi contribuţii pentru serviciile religioase prestate; taxe
pentru alimente rituale, alte contribuţii benevole ale credincioşilor,
chirii încasate din bunurile imobiliare etc. pentru opera de asistenţă
socială şi medicală. Federaţia Comunităţilor Evreieşti primeşte un
ajutor substanţial din partea Organizaţiei Mondiale Evreieşti,
pentru ajutorarea celor aflaţi la nevoie.
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Funcţiile clericale din cadrul Cultului Mozaic sunt: Şef
rabin, prim rabin, rabin, haham, hazan, melamed, şoifer, daian şi
hevre sames. Şef rabinul este conducătorul religios al cultului;
prim rabinul este cel mai erudit şi mai în vârstă rabin dintr-o localitate;
rabinul este conducătorul spiritual al credincioşilor mozaici de pe
lângă una sau mai mult sinagogi; hahamul (şoihat) asigură carnea
rituală conform prescripţiilor iudaice; hazanul (cantorul) participă la
oficierea slujbelor religioase, melamedul conduce cursurile de
Talmud Tora, şoiferul transcrie textele sfinte pe pergamente
speciale, daianul este candidatul la postul de rabin, iar hevre samesul
asigură respectarea prescripţiilor la înmormântări. În prezent, în
România, Cultul Mozaic dispune de 6 deservenţi de cult.
Pe teritoriul României există un număr de 124 temple,
sinagogi şi case de rugăciune, din care în 23 se oficiază zilnic.
Numeroase temple şi sinagogi sunt declarate monumente
istorice şi arhitectonice, fiind protejate prin lege: Templul Coral
şi Sinagoga Mare din Bucureşti, Sinagoga Mare din Iaşi, Templul
din cetate din Timişoara, Templul Vechi din Botoşani.
Cultul Mozaic dispune de 766 cimitire dispuse în 679
localităţi, administrate de comunităţile religioase evreieşti pe raza
cărora sunt amplasate; în cadrul cultului funcţionează 11 restaurante
rituale, patru cămine pentru bătrâni şi trei case de odihnă.
Cultul Mozaic editează bilunar revista ,,Realitatea evreiască",
precum şi un număr important de cărţi, prin Editura ,,Hasefer".
Federaţia Comunităţilor Evreieşti este membră a principalelor organizaţii religioase evreieşti din întreaga lume, la a căror
activitate participă în mod activ: Congresul Mondial Evreiesc,
Conferinţa Rabinică Europeană, Joint etc.
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CULTUL ISLAMIC (MUSULMAN)

Islamul este una din marile religii ale lumii contemporane şi
cuprinde peste un miliard de adepţi, grupaţi în două mari curente:
sunniţi şi şiiţi. Populaţia islamică din România (de naţionalitate
turcă, tătară, albaneză) aparţine ramurii Sunni.
Practica islamului în România este legată de stabilirea pe
teritoriul ţării noastre - încă din secolul al XIII-lea - a populaţiei
turco-tătare. Astfel, în anul 1241, tătarii hanatului „Hoardei de
aur" şi-au instaurat dominaţia şi în diferite zone din vecinătatea
Munţilor Carpaţi.

Între anii 1262-1264, împăratul bizantin Mihail al XIII-lea
Paleologul a acordat căpeteniilor turce Izettin Keyaus şi Saru
Saltâk Dede dreptul de a-şi aşeza tabăra militară în ţinutul
Dobrogei, cu misiunea de a apăra hotarele Bizanţului de invaziile
dinspre nord. Astfel au apărut turcii selgiucizi în zona oraşului
Babadag de astăzi. Primele comunităţi musulmane stabile pe
teritoriul României s-au constituit abia în sec. XIV-XV, ca urmare a
instaurării suzeranităţii Porţii Otomane asupra Principatelor
Româneşti, dar ele s-au dezvoltat mai ales în Dobrogea şi în unele
localităti de-a lungul Dunării.
In anul 1877 Cultul Musulman din România este
organizat în patru muftiate. Între cele două războaie mondiale, prin
contopire au rămas numai două, iar în 1943, muftiatele din Tulcea şi
Constanţa s-au unificat, formând un singur muftiat (centru de cult),
cu sediul în Constanţa.
Practica religiei islamice constă în: îndeplinirea slujbelor
zilnice (namaz); postul Ramadanului de 30 de zile pe an; vizitarea
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Kaabei din oraşul Mecca şi pelerinajul la mormântul lui Muhamed;
ajutorarea celor lipsiţi; păstrarea trează în memorie a mărturisirii
de credinţă şi pronunţarea ei zilnică.
Activitatea religioasă este condusă de muftiu, care este
ales (prin vot secret) din rândul imamilor.
Pe lângă muftiu, cu vot consultativ, funcţionează un
colegiu sinodal numit Sura Islam, compus din 23 membri, care
se întruneşte periodic pentru rezolvarea unor probleme administrative şi disciplinare ale cultului.
Unitatea de bază a cultului este comunitatea, care cuprinde
toţi credincioşii musulmani dintr-o localitate şi este condusă de un
comitet compus din 5-7 membri aleşi pe o perioadă de patru ani. În
România funcţionează 50 de comunităţi musulmane şi 20 de filii
răspândite în judeţele Constanţa (63 unităţi), Tulcea (4) şi câte o
unitate în judeţele Brăila, Galaţi şi municipiul Bucureşti.
Lăcaşurile de rugăciune musulmane din România sunt de
două categorii: geamia şi mesgidul; în total sunt 77 lăcaşuri de cult.
Sunt monumente istorice: geamia centrală şi geamia
Hunchiar, ambele din Constanţa; geamia Esmahan Sultan din
Mangalia; geamiile din Medgidia, Hârşova, Amzacea, Babadag şi
Tulcea. Celor de mai sus li se adaugă şi cavoul lui Gasi Ali Paşa
şi al lui Sam Saltâk Dede din Babadag.
Personalul clerical musulman din România este format din:
hatipi, imami, muezini. În prezent, cultul musulman are 35 de imami.
Credincioşii musulmani din România sunt în număr de
circa 67 .300, dintre care marea majoritate trăiesc în judeţul
Constanţa, o parte în judeţul Tulcea, iar restul în diferite centre
urbane, ca: Bucureşti, Brăila, Galaţi, Călăraşi, Giurgiu, Olteniţa,
Turnu Severin etc.
Baza materială a cultului se realizează prin contribuţii
benevole de la credincioşi, donaţii şi subvenţii acordate de stat şi
organizaţii religioase islamice internaţionale, taxe pentru serviciile religioase, vânzarea de pliante, broşuri, ilustrate, taxe de
vizitare a unor monumente islamice, venituri de la diferite
terenuri şi imobile proprietate de cult etc.
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Cultul musulman are în proprietate 108 cimitire.
În perioada 1880-1967, la Babadag şi apoi la Medgidia, a
funcţionat Seminarul teologic al Cultului Musulman, care, din
lipsă de cursanţi, şi-a suspendat activitatea. Din anul şcolar
1993-1994 Seminarul teologic de la Medgidia şi-a reluat
activitatea, având şi o secţie pedagogică.
Cultul Musulman din România are bune relaţii bilaterale
şi multilaterale cu întreaga comunitate islamică internaţională.
Aceste relaţii cuprind: schimburi de delegaţii, participări
la întruniri şi simpozioane pe diverse teme, acordarea de burse
pentru elevi şi studenţi, subvenţii pentru cei care merg anual în
pelerinaj la Mecca etc. In ultimul timp, s-au diversificat relaţiile
cu „Liga Islamică Mondială" şi „Salvarea islamică", ambele
organizaţii cu sediul în Arabia Saudită, precum şi cu „Organizaţia
islamică pentru sud-estul Europei", cu sediul la Viena.
A
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ORGANIZAŢIA RELIGIOASĂ „MARTORII LUI

IEHOVA"

Organizaţia Religioasă

,,Martorii lui Iehova" din România se
consideră o denominaţiune creştină şi aparţine grupării religioase
mondiale a Martorilor lui Iehova, care, potrivit propriilor mărturii,
numără circa 6,5 milioane de membri activi.
În România, înainte de Primul Război Mondial au început
să-şi intensifice activitatea Studenţii în Biblie, aderenţi ai pastorului
Charles Taze Russel. Acesta fondase în 1881 Societatea Turnul
de Veghe. C.T. Russel a murit în anul 1916, iar în perioada 19251930, o parte din aderenţii mişcării care nu l-au agreat pe noul
lider Joseph Franklin Rutherford, neacceptând inovaţiile acestuia,
au format comunităţi separate, respectând principiile formulate de
Russel. Astfel de comunităţi, care păstrează titulatura veche de
Studenţi în Biblie există şi în ţara noastră până în prezent (de
pildă, Asociaţia Creştină „Studenţii în Biblie"). În 1931, cei care
l-au urmat pe J.F. Rutherford au adoptat denumirea de Martorii
lui Iehova atribuindu-i un fundament scripturistic, fiind luat din
declaraţia consemnată în Isaia 43: 10 - „ Voi sunteţi martorii mei,
zice Domnul (lahvellehova)". Adoptând şi o serie de alte modificări
doctrinare şi organizatorice, Societatea Turnul de Veghe (Watch
Tower Bible and Tract Society) a cunoscut o semnificativă creştere
numerică. În România există, în prezent, circa 38.000 de membri
ai Organizaţiei Religioase „Martorii lui Iehova", conform
anuarului acestei organizaţii. Sediul central se află în Bucureşti.
Organizaţia religioasă „Martorii lui Iehova", care s-a legalizat în
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anul 1990 ca asociaţie religioasă, a obţinut recunoaşterea unui
nou statut prin Ordinul Ministerul Culturii şi Cultelor nr.
2657/22.05.2003, în urma Deciziei civile nr. 769 din 7 martie
200Q a Curţii Supreme de Justiţie.
In fundamentarea ideilor lor doctrinare, Martorii lui Iehova pornesc
de la acceptarea autorită~i Bibliei, întrebuinţând, cu predilec~e, o edi~e
tradusă după principii de exegeză specifice propriei doctrine şi tipărită
în tipografiile proprii - Traducerea Lumii Noi a Sfintelor Scripturi.
Această organizaţie respinge dogma „Sfintei Treimi" acceptată
de majoritatea confesiunilor creştine prin Simbolul de Credinţă
Niceeo-Constantinopolitan.
Pe Dumnezeu îl înţeleg strict în
persoana Tatălui Ceresc, folosind în închinare Tetragramatonul numele divin pe care-l traduc prin „Iehova". Martorii lui Iehova
cred în Isus Cristos ca Fiu şi început al creaţiei lui Dumnezeu,
prin care Dumnezeu şi-a continuat opera de zidire a lumii şi prin
care desăvârşeşte răscumpărarea credincioşilor de sub robia
păcatului, în perspectiva restabilirii unui paradis terestru, fără a-l
considera, însă, egal în dumnezeire şi demnitate divină cu Iehova
(Tatăl). În acelaşi timp, se referă la Duhul Sfânt ca la o forţă
activă prin care Dumnezeu lucrează în lume.
Pe baza unor considerente doctrinare nu agreează o serie de
practici precum salutul drapelului, depunerea de jurăminte,
transfuzii de sânge. De asemenea, nu participă la acţiuni
ecumenice, sunt supuşi, cel puţin formal, autorităţilor seculare,
dar sunt neutri din punct de vedere politic, nu votează şi nu
participă la războaie.
Printre serviciile religioase ale Martorilor lui Iehova se
numără botezul prin cufundarea în apă, „Comemorarea" anuală a
morţii Domnului Isus Cristos, oficierea căsătoriilor şi serviciile
funerare. Pun un deosebit accent pe o activitate dinamică de
predicare, conform înţelegerii pe care o au despre Biblie.
Mărturisirea de credinţă propusă de Martorii lui Iehova
afirmă că în rândurile acestora nu există clerici şi laici. Fiecare
Martor al lui Iehova este considerat un ministru (slujitor) ordinat
al lui Dumnezeu. Realitatea arată însă că şi aici întâlnim deosebite
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tipuri de servicii în cadrul congregaţiilor (aşa-numiţii rrumştri cu
timp integral, „bătrâni", pionieri speciali, supraveghetori itineranţi,
misionari etc.). Sunt organizaţi în „congregaţii" şi ţin cu
regularitate întruniri sau servicii religioase, care se concentrează
asupra studierii Bibliei. Intrarea este liberă şi nu se fac colecte.
Un număr de aproximativ 20 de congregaţii constituie o
circumscripţie, iar mai multe circumscripţii alcătuiesc un district.
Structura administrativă cuprinde 569 de congregaţii, 30 de
circumscripţii şi 2 districte. In România, activitatea tuturor congregaţiilor este supravegheată de un grup de „bătrâni" numiţi de
Corpul de Guvernare, care slujesc la sediul central din Bucureşti.
Organizaţia are 265 de lăcaşuri de cult (săli ale Regatului) şi 111
spaţii închiriate unde se oficiază serviciile religioase.
Periodicele editate de Martorii lui Iehova, Turnul de
veghe şi Treziţi-vă! apar bilunar, în 148, respectiv 87 de limbi,
fiecare ediţie având peste 20 de milioane de exemplare.
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ASOCIAŢII ŞI

FUNDA ŢII

În noul climat de democraţie şi libertate, instaurat ca
urmare a Revoluţiei din decembrie 1989, un număr mare de
cetăţeni s-au asociat în organizaţii cu scopuri religioase. Aceasta
pune în evidenţă nevoia de organizare la nivelul societăţii civile,
odată cu ieşirea din perioada dictaturii, în organisme capabile să
facă faţă cererii de structuri diverse în toate domeniile vieţii
sociale. Dinamica procesului, remarcabilă în sine, demonstrează
resursele societăţii civile şi disponibilitatea oamenilor de a se
implica în căutarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor ce îi
privesc. Dezvoltarea fenomenului asociativ reprezintă un element
definitoriu al structurării societăţii civile şi al întăririi democraţiei,
iar participarea unui număr tot mai mare de persoane este proprie
procesului de formare a organizaţiilor neguvernamentale.
Pe baza normelor legale ce reglementează domeniul asociaţiilor fără scop lucrativ, Ministerul Culturii şi Cultelor- Secretariatul
de Stat pentru Culte a avizat înfiinţarea unui mare număr de organizaţii
cu caracter religios şi caritabil. Reglementările normative în vigoare cu
privire la asociaţiile şi fundaţiile care au, în totalitate sau în parte,
scopuri religioase, sunt: O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi O.G. nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Din cele peste 1.000 de asociaţii şi fundaţii care au primit
avizul Secretariatului de Stat pentru Culte, mai mult de jumătate
activează sub egida şi în cadrul cultelor legal recunoscute în ţară,
iar o parte însemnată dintre celelalte, deşi autonome, sunt formate
din credincioşi ce aparţin cultelor recunoscute.
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Este de subliniat că acei cetăţeni care, înainte de decembrie
exercitau credinţa religioasă în clandestinitate şi erau
persecutaţi pentru aceasta, se bucură acum d~ libertate şi îşi
desfăşoară activitatea c~ltică în cadrul unor asociaţii religioase cu
personalitate juridică. In această situaţie sunt ortodocşii de stil
vechi - în jur de50.000, cu centrul la Mânăstirea Slătioara, judeţul
Suceava, 6.000 de nazarineni, câteva mii de adventişti reformişti,
creştinii nouapostolici şi alţii.
Ca asociaţii religioase cu personalitate juridică funcţionează şi
un număr de organizaţii cu caracter interconfesional, ca: Societatea
Biblică Interconfesională din România, Alianţa Evanghelică (grupează
cultele: baptist, penticostal şi creştin după Evanghelie), Asociaţia
Ecumenică a Bisericilor din România - AIDROM ş.a.
Din cadrul cultelor religioase neoprotestante (penticostal,
baptist, creştin după evanghelie) s-au desprins unele comunităţi,
care-şi desfăşoară activitatea independent de culte, sub forma
asociaţiilor religioase. Dintre acestea amintim: ,Adunările lui Dwnnezeu"
(penticostală, câteva mii de credincioşi şi câteva zeci de lăcaşuri de
cult), „Înfrăţirea Baptistă'', „ Centrul Creştin", „ Centrul Creştin
al Romilor" ş.a.
Tot sub formă de asociaţii religioase se manifestă şi o
serie de credinţe noi care au pătruns în România după 1989, cum
sunt: Baha)i, metodiştii, presbiterienii, mormonii (Asociaţia
„Liahona"). In cele ce urmează sunt prezentate câteva asociaţii
religioase care desfăşoară acte de cult:
1989,

îşi

a. BISERICA ORTODOXĂ DE STIL VECHI DIN ROMÂNIA

Din 1924, de la introducerea calendarului gregorian în
Biserica Ortodoxă, lumea ortodoxă prăznuieşte separat cele mai
mari sărbătoriA creştine, cu excepţia celor legate de Paşte, care
sunt comune. In Serbia, Rusia, Ierusalim şi Sfântul Munte Athos
este utilizat calendarul iulian, bisericile de aici neaplicînd încă
hotărârile Sinodului de la Constantinopol din 1924. În celelalte
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ţări

ortodoxe este folosit calendarul gregorian, introdus în Biserica
din 1582. Considerând modificarea calendarului o
modificare a dogmelor şi tradiţiilor ortodoxe, mai mulţi credincioşi
din Grecia, Bulgaria şi România au organizat biserici separate faţă
de cele oficiale. „Stiliştii" au fost persecutaţi în perioada
interbelică, fiind consideraţi „rusofili", dar şi de regimul comunist,
care periodic i-a arestat pe clerici, a distrus bisericile si mânăstirile.
„Stiliştii" sunt organizaţi în România în două biserici distincte:
una cu sediul la Slatioara (Suceava), avîndu-1 ca şef pe IPS Vlasie
Mogîrzan şi una cu sediul la Tecuci (Galaţi), fără ierarhie, intitulată Biserica Ortodoxă Tradiţională. În timp au existat tensiuni
şi dispute între cele două grupări ce se revendică a fi „adevăraţii
continuatori" ai credincioşilor ortodocşi din România.
Biserica se află în relaţii cu Biserica Ortodoxă pe stil vechi
din Grecia şi cu Biserica Rusă din Diaspora, cu sediul la New
York, şi cu grupări stiliste similare din Bulgaria, Franţa şi Italia.
Teologii acestei Biserici se formează la Chişinău, la seminarele şi
Facultatea de Teologie ale Mitropoliei conduse de Î.P.S. Vladimir.
De altfel, există o relaţie specială cu credincioşii şi ierarhia ortodoxă
din Republica Moldova, care ţin de Patriarhia Rusiei.
După căderea regimului comunist, viaţa religioasă din
România a revenit la normalitate, nemaiexistând mişcări religioase interzise sau persecutate de către Statul Român. Astfel,
după 1989, toate organizaţiile religioase, au putut să-şi manifeste
liber credinţa, inclusiv credincioşii ortodocşi de stil vechi.
Prin avizul Ministerului Cultelor, în baza hotărârii
judecătoreşti nr. 1000/19.02.1990, a Judecătoriei Suceava, se acordă
personalitate juridică, statut legal şi toate drepturile ce decurg din
aceasta, Organizaţiei Credincioşilor Bisericii Ortodoxe de Stil
Catolică încă

Vechi din România.
Organizaţia Credincioşilor Bisericii Ortodoxe de Stil
Vechi din România şi-a schimbat denumirea în Biserica Ortodoxă
de Stil Vechi din România. Modificarea a fost înregistrată de către
judecătoria Fălticeni, judeţul

Suceava, dosar nr. 748/2003, din 5

martie 2003.
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Activitatea Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România
1989, s-a desfăşurat într-un climat de absolută libertate şi
autonomie. La recensământul din 1992, se declară un număr de
32.228 de ortodocşii de stil vechi. La recensământul din 2002
numărul acesta pare a nu se fi modificat considerabil.
Biserica Onodoxă de Stil Vechi din România dispune de
aproximativ 110 parohii (faţă de numai 30 înainte de 1989), şi aproape
20 de aşezări monahale cu peste 500 de călugări şi călugăriţe.
Există 75 de biserici construite şi alte 35 în diverse faze de
execuţie, care deservesc credincioşii ortodocşi de stil vechi, în
majoritate în judeţele din Moldova, dar şi unele mai noi în sudul
Transilvaniei şi în Muntenia. O biserică impunătoare există şi în

după

Bucureşti.

Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România desfăşoară o
activitate intensă atât în zonele cu credincioşi de stil vechi, cât şi
în alte zone (Transilvania, Muntenia), unde încearcă să-şi câştige
noi aderenţi, propagându-şi ideile. Singura deosebire faţă de
Biserica Ortodoxă Română este legată de neacceptarea calendarului
gregorian, considerat a fi o concesie făcută catolicilor.
În repetate rânduri, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din
România a solicitat recunoaşterea sa ca şi cult religios. Această
solicitare a născut unele discuţii şi dezbateri legate de posibilitatea
acordării acestui statut. Din cauza vidului legislativ (noua Lege a
cultelor aflându-se în stadiu de elaborare) solicitarea a fost amânată,
fiind în analiză. În acelaşi timp, s-a acordat o libertate totală
Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, aceasta construind
noi lăcaşe de cult, săvârşind slujbe după specificul propriu,
hirotonind şi numind personal deservent, înfiinţând mânăstiri şi
parohii etc. Periodic, există manifestări ale Bisericii Ortodoxe de
Stil Vechi, legate de hramuri sau mari sărbători, desfăşurate în
perfectă libertate, cu concursul autorităţilor locale şi ale Poliţiei,
care asigură buna desfăşurare şi ordinea publică.
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b. ASOCIAŢIA ADVENTIŞTILOR DE ZIUA A ŞAPTEA
MIŞCAREA DE REFORMĂ

În condiţiile primului război mondial , marea majoritate a
pe front renunţă la principiile adoptate în
1864, de a nu pune mâna pe arme şi de a respecta cu stricteţe
sabatul. O minoritate dintre cei chemaţi sub arme, au rămas
credincioşi vechilor principii şi au fost condamnaţi la închisoare.
Conducerea mondială adventistă a adoptat o atitudine ambiguă în
această problemă, mărind astfel confuzia între credincioşi. După
încheierea războiului cei eliberaţi din închisoare, împreună cu alţi
„nemulţumiţi" de poziţia neclară a conducerii Bisericii au fondat
Asociaţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea-Mişcarea de Reformă.
După mai multe încercări, nereuşite, de conciliere între cele două
tabere (1919, 1920, 1922-1924), reformiştii sunt excluşi din
Biserica adventistă. Din 1925, Asociaţia Mondială a Adventiştilor
Reformişti îşi desfăşoară activitatea după un statut propriu de
organizare şi funcţionare, aprobat la Gotha în Germania. Din
America ideile reformiste se răspândesc şi în comunităţile
adventiste din Europa, în special Germania, Austria, Ungaria.
Ideile reformiste apar în România prin intermediul unei familii
venite din Germania, un sas din Ardeal căsătorit cu o adventistă
reformistă din Hamburg. În perioada interbelică membrii organizaţiei, puţini la număr, şi-au desfăşurat activitatea în afara
cadrului legal, prin Decizia nr. 24536 din 29 mai 1928 se preciza
că adventiştii reformişti erau interzişi cu desăvârşire, întrucât
doctrina şi practicile lor contravin ordinii publice şi bunelor
moravuri. După 1947 mişcarea adventistă reformistă a intrat în
legalitate, fiind recunoscută ca asociaţie religioasă, însă pentru
puţin timp, întrucât prin H.C.M. nr.636/1951 asociaţia este
dizolvată, desfăşurându-şi activitatea până în 1990 în ilegalitate.
„Scopul şi misiunea asociaţiei este vestirea şi răspândirea
„Evangheliei veşnice" a Domnului nostru Isus Hristos, după
adventiştilor mobilizaţi
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învăţătura

Sfintei Scripturi. Prin învăţătură şi exemplul de iubire
de aproapele, după decalogul legii morale a lui
Dumnezeu, vrea să contribuie la înnobilarea societăţii omeneşti şi
să o pregătească pentru apropiata revenire a lui Isus Hristos",
conf. Art. 3, cap. III din Statut.
Adventiştii reformişti cred în Dumnezeu Tatăl, fiul său Isus
Hristos şi în Duhul Sfânt; Sfânta Scriptură este revelată de Dumnezeu,
norma de conduită este Decalogul din Vechiul Testament, de
asemenea ei cred în profeţiile inspirate de Duhul Sfânt ale lui
H.G.White.; ziua de cult este sâmbăta, ţinută după prescripţiile
vechi-testamentare (se poate acţiona doar pentru salvarea vieţii şi
a sănătăţii aproapelui); se supun autorităţilor Statului conform
principiului evanghelic „daţi Cezarului ce este al Cezarului ... ";
nu satisfac serviciul militar combatant; admit dieta vegetariană,
excluzând consumul de alcool, droguri, tutun; nu admit divorţul,
recăsătorirea şi avortul.
Adventiştii reformişti practică: botezul prin scufundare în
apă curgătoare atunci când omul este conştient; cina Domnului
(pâine nedospită şi vin nefermentat) este ţinută numai pentru
proprii credincioşi pentru a se reaminti suferinţele şi moartea lui
Isus, nu are rolul de a se ierta păcatele; spălarea picioarelor - act
de umilinţă, înaintea Sfintei Cine; căsătoria se realizează numai
între cei de aceeaşi credinţă, rugăciunea pentru morţi se poate ţine
atât în lăcăşul de închinare, cât şi la locuinţa credincioşilor..
Numărul de credinciosi adventişti reformişti este de
4300, răspândiţi în comunităţi din întreaga ţară. Sediul central se
află în mun. Făgăraş, str. Negoiu nr. 24, jud. Braşov.
creştină faţă

c. ADUNAREA SPIRITUALĂ NATIONALA A BAHA 'ILOR DIN
ROMÂNIA

Religia Baha'i, al

cărei

fondator este Bahâ'u'llah, este o
religie independentă, monoteistă cea mai tânără dintre religiile
independente ale lumii. Comunitatea Internaţională Bahâ'i depăşeşte
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5 milioane de credincioşi, reprezentând 2112 grupuri tribale, rasiale
şi etnice diferite din peste 235 de ţări şi teritorii independente.
Literatura bahă'f este tradusă în 802 limbi şi dialecte.
Ea îşi are originea în Iran, din 1844, având propriile sale
Scrieri, legi, calendar şi zile sfinte.
Scopul primordial al Credinţei Baha'f este de a oferi fiecărui
credincios posibilitatea de a ajunge la o înţelegere deplină a religiei
cu care s-a identificat şi de a dobândi o cunoaştere mai clară a
Revelaţiei lui Bahă'u'llăh. Învăţăturile ei gravitează în jurul
principiului fundamental că adevărul religios nu este absolut, ci
relativ, că Revelaţia Divină este progresivă, nu finală.
"Toţi Profeţii lui Dumnezeu"
afirmă Bahă'u'llăh,
"sălăşluiesc în acelaşi Tabernacol, se înalţă în acelaşi cer, şed
pe acelaşi tron, rostesc aceleaşi cuvinte şi proclamă aceeaşi
Credinţă. "
Tema principală a Revelaţiei lui Bahă'u'llăh este unicitatea
lui Dumnezeu şi unitatea omenirii. El a promovat conceptul
"pământul este o singură ţară şi omenii sunt cetăţenii ei". Scrierile
Sale conţin principii, legi şi instituţiile pentru o civilizaţie
mondială, care include: abandonarea tuturor formelor de
prejudecăţi; egalitatea între sexe, recunoaşterea unei surse
comune şi unicitatea esenţială a marilor Religii Mondiale;
eliminarea extremelor dintre sărăcie şi bogăţie; educaţia universală
obligatorie; responsabilitatea fiecărui individ de a căuta în mod
independent adevărul; stabilirea unui sistem mondial federal
bazat pe principii de securitate colectivă; precum şi recunoaşterea
că relig~a este în armonie cu raţiunea şi cunoaşterea ştiinţifică.
In Credinţa Bahă'f nu există cler. Comunitatea Bahă'f se
autoguvernează prin consiliile alese la nivel local, naţional şi
internaţional, şi numai bahă'fi au voie să contribuie la fondurile
Credinţei lor.
Centrul Mondial Bahă'f din zona Acre - Haifa din Israel este
în acelaşi timp centrul spiritual şi administrativ al Credinţei Bahă'f,
de când Bahă'u'llăh a fost exilat acolo în 1868. Mormintele lui Băb
de pe Muntele Carrnel din Haifa şi al lui Bahă'u'llăh, lângă Acre
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sunt pentru bahâ'f cele mai sfinte locuri pe pământ.
În ianurie 1991, Asociaţia religioasă "Comunitatea Bahâ'f
- Adunarea Spirituală Naţională a Bahâ'flor din România"
primeşte statut şi personalitate juridică în România, şi acordul de
funcţionare de la Secretariatul de Stat pentru Culte.
· Comunitatea Bahâ'f din România numără în prezent 6 OOO
de credincioşi răspândiţi în Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Bucureşti,
Constanţa, Topliţa, unde există şi consilii administrative bahâ'f,
Adunări Spirituale Locale, precum şi Curtea de Argeş, Brăila,
Baia Mare, Craiova, etc. Consiliul naţional, Adunarea Spirituală
Naţională şi Adunările Spirituale Locale, sunt formate din nouă
credincioşi aleşi anual de delegaţii participanţi la Convenţiile
Naţionale şi Locale.
Activităţile desfăşurate în prezent în Comunitatea Bahâ'f
din România se adreseaz.ă atât copiilor, preadolescenţilor cât şi
tinerilor şi adulţilor. Cercuri de studiu în cadrul cărora se studiază
împreună Scrierile Sfinte, în paralel cu diferite activităţi sociale,
lecţii pentru copii, întâlniri devoţionale, anual şcoală de vară,
sărbătorirea Zilelor sfinte bahâ'f, activităţi socio-culturale, toate
deschise nu numai credincioşilor bahâ'f ci tuturor persoanelor
dornice de cunoaştere şi colaborare.
d. ASOCIAŢIA RELIGIOASĂ NAZARINEANĂ
Asociaţia Religioasă Nazarineană, cu sediul central în
numără actualmente circa 1.200 de membri şi a fost
înfiinţată, în forma juridică actuală, în anul 1990, cu avizul

Arad,

Ministrului Cultelor. În România, nazarinenii au patruns din
Ungaria, unde veniseră ucenici ai lui S. Frohlich. Existenţa
acestei mişcări religioase pe teritoriul ţării noastre datează însă de
la sfârşitul secolului al XIX-iea. Astfel, conform unui extras de
carte funciară, cel mai vechi locaş de cult al Bisericii Nazarinene
apare în jud. Arad, loc. Sernlac din anul 1890. Nazarinenii s-au
raspândit mai ales in jud. Arad si Bihor dar sunt semnalate nuclee şi
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în alte părţi ale ţării, în special în Bucureşti. „Credinţa Nazarineană
este credinţa în Domnul nostru Isus Christos Nazarineanul." Astfel
îşi formulează asociaţia principiul de credinţă fundamental.
Credincioşii nazarineni insistă în mod deosebit asupra necesităţii
recunoaşterii
semnificaţiei
numelui de „nazarinean" care
constituie chintesenţa profeţiilor vetero-testamentare ce anticipau
venirea lui Mesia, Isus Hristos şi elementele prin care el,
adevăratul Mesia, putea fi recunoscut. În cadrul acestei organizaţii
religioase se pune accent, de asemenea, pe respectarea strictă a unor
norme de conduită morală care să ofere un bun exemplu în lume şi
pe manifestarea unei credinţe autentice. Ca exemple de restricţii pe
care le au în vedere credincioşii nazarineni pot fi menţionate:
folosirea armei ca dispozitiv construit pentru a secera vieţi omeneşti,
depunerea jurământului, menţinerea neutralităţii politice şi
neparticiparea la vot, reţinerea de la vizionarea de spectacole, filme
la cinematograf, reprezentaţii teatrale, urmărirea programelor de
televiziune, audiţiile radiofonice, purtarea unei vestimentaţii prea
lejere, o exprimare nepotrivită etc. Confirmarea unor abateri de la
aceste norme atrag după sine excluderea din organizaţie. În
general, activităţile din cadrul asociaţiei au un caracter strict
religios şi urmăresc o creştere spirituală a membrilor în credinţa
în Dumnezeu şi în Domnul Isus Christos Nazarineanul.
Folosesc o carte de cântări intitulată „Noua Harfă a
Sionului" şi au tipărit, prin eforturi proprii, după 1990, o ediţie a
Bibliei, sub forma unei revizii a unei ediţii de la sfârşitul sec. XIX
tipărită la Iaşi.
e. BISERICA LUI ISUS HRISTOS A SFINŢILOR DIN
ZILELE DIN URMĂ (Mormoni)

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a
în ţara noastră după 1990. A fost înregistrată legal pe baza
Legii nr. 24/1924 privind asociaţiunile şi fundaţiunile, ca Asociaţia
,,Liahona", pe baza unei hotărâri judecătoreşti din 1992, cu avizul
Secretariatului de Stat pentru Culte. Iniţial veneau legal în România
apărut
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misionari; au activat până în prezent 345 de misionari; acum
activitatea în ţara noastră 37 de misionari . Aceştia
îşi expun credinţa pe baza Cărţii lui Mof!llon, a Bibliei şi a
Manualului Misionarulqi în spaţii publice. In România nu sunt
semnalate, însă cazuri de de abatere a membrilor de la principiile
morale sau codul familiei.
Joseph Smith (1804-1844 ), primul profet al noii religii, a
tradus şi publicat „Cartea lui Mormon" (descoperită într-o pădure
în timpul unei revelaţii) care relatează despre venirea în America
a unui mic grup din „poporul ales", a lui Israel, noul continent
devenind astfel pământul făgăduinţei, unde se va întoarce Isus la
a doua venire. Smith care a primit din cer .JJreoţia", a reînfiinţat
pe pământ adevărata biserică a lui Hristos. In zilele de duminică
săvârşesc ceremonii (explică Scriptura, cântă imnuri religioase, fac
mărturisiri publice, împărtăşania fiind cu pâine şi apă). În secolul
XIX au practicat poligamia, pentru care au intrat în conflict cu
autorităţile federale americane.
Misionarii veniţi in România pe o perioada determinată de
doi ani pentru fiecare, intră în contact cu populaţia în spaţii publice.
Mormonii se conduc după principiul că ei sunt prezenţi în spaţiul
public şi cei care au nevoie de ei îi pot găsi pentru a afla adevărata
Biserică. Uneori expun pliante, broşuri. La invitaţia celor interesaţi,
grupuri de câte doi misionari vin la domiciliu, unde în şase lecţii îşi
expun şi discută principiile credinţei lor. Insistă pentru a fi mai bine
cunoscuti şi să le fie frecventate lăcaşele proprii de cult. Organizează şi programe pentru atragerea tineretului, unde în mod gratuit
este predată limba engleză, se face instruirea pentru operaţiuni pe
calcultor, se desf'aşoară activităţi sportive, serate muzicale şi de dans.
Misiunea din România care are sediul la Bucureşti, are
două districte la Bucureşti (şase sectoare - Cotroceni, Victoria,
Şerban Vodă, Vergului, Obor, Drumul Taberei) şi Ploieşti (patru
sectoare) şi filiale în Constanţa, Piteşti, Bacău, Iaşi, Braşov,
Sibiu, Cluj - Napoca, Oradea, Arad, Timişoara şi Piteşti. Au
construit două lăcaşuri la Bucureşti şi Ploieşti şi au închiriat
spaţii cărora le -a au dat această destinaţie în oraşele in care au
îşi desfăsoară
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filiale. Acestea deservesc pe cei aproximativ 1.750 de adepţi.
Activitatea organizatorică şi materială este susţinută de bisericile
mormone din alte ţări, în special S.U.A. Tinerii misionari îşi
desfăşoară activitatea pe parcursul celor doi ani din banii propriei
familii. Adepţii plătesc zeciuiala, dar inconsecvent, şi biserica din
România nu se poate menţine numai pe acest suport material.
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VALORI PATRIMONIAL-CULTURALE ALE
CULTELOR RELIGIOASE

Create de-a lungul multor secole, pe teritoriul ţării noastre,
ca expresie a unor alese însuşiri şi tradiţii specifice, bunurile
culturale religioase, dintre care multe de valoare excepţională, reprezentative pentru perioadele în care au fost realizate, ilustrează în
numeroase situaţii, ca orice mărturii, un bogat trecut istoric, în
care etnogeneza şi creştinarea poporului român, încă din primele
veacuri ale erei creştine, au fost însoţite până în zilele noastre de
o pregnantă şi precumpănitoare afirmare a spiritualităţii ortodoxe,
tradiţionale, alături de care s-au manifestat în spirit propriu şi alte
confesiuni creştine sau necreştine.
Toate aceste vestigii conferă vieţii religioase din spaţiul
românesc o fizionomie caracteristică, purtând amprenta unui climat
spiritual plin de originalitate şi consistenţă.
In mod firesc, deţinătorii principali ai acestor mărturii, valori
ale patrimoniului cultural bisericesc sunt cultele religioase în sânul
cărora au fost, de altfel, create.
Dintre aceste mărturii se cuvine a fi amintite cele peste 5.000 de
biserici şi aşezări monahale - monumente şi situri istorice - răspândite pe
întregul cuprins al spaţiului carpato-danubiano-pontic, care jalonează
trecutul poporului nostru, de la etnogeneză până în timpurile modeme.
Ca o consecinţă firească a specificului precumpănitor ortodox
al creştinismului românesc - în timp, spaţiu şi ca pondere a numărului
de credincioşi - lăcaşurile de cult monumente istorice se regăsesc, în
marea lor majoritate (cca. 80 %) în proprietatea comunităţilor
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ortodoxe. Dar, în afara Bisericii Ortodoxe Române, deţin lăcaşuri de
cult monumente istorice: Biserica Reformată, Biserica RomanoCatolică, Biserica Evanghelică C.A., Biserica Română Unită cu Roma
(Greco-Catolică), Biserica Unitariană, Vicariatul Ortodox Sârb, Eparhia
Armeană, Ordinariatul Armeano-Catolic, Biserica Evanghelică Lutherană S.P., Cultul Creştin de Rit Vechi, Vicariatul Ortodox Ucrainean,
Federaţia Comunităţilor Evreieşti, Cultul Musulman.
Alte numeroase mărturii specifice activităţii cultelor, având
valoare de patrimoniu cultural-naţional, fac parte din categoria
bunurilor mobile: cărţi vechi bisericeşti, documente, icoane, obiecte
liturgice confecţionate din metale preţioase, veşminte şi accesorii
vestimentare, broderii, sculpturi, piese de mobilier etc. Acestea se
găsesc în trei ipostaze distincte: a) în lăcaşurile de închinare slujind
în practica de cult sau împodobind, după specificul fiecărei
confesiuni, iconostasele, altarele, amvoanele, icoanele etc; b) în
muzee, biblioteci sau colecţii de artă religi-oasă, în spaţii special
amenajate în mânăstiri, biserici, sedii episcopale, ale protopopiatelor, decanatelor, case parohiale; c) în depozite de ocrotire
special amenajate şi organizate în mod deosebit de Biserica
Ortodoxă Română, dar şi de alte culte: Romano-Catolic, Reformat,
Evanghelic C.A., Mozaic, Ortodox-Sârb etc.
În prezent, în întreaga ţară sunt organizate peste 80 de
muzee şi colecţii bisericeşti, deschise permanent spre vizitare
unui public foarte larg, tuturor celor care doresc să cunoască
contribuţia specifică, adusă de cultele religioase la dezvoltarea
spirituală din ţara noastră.
Un loc aparte în cadrul acestor muzee şi colecţii, atât din punct
de vedere numeric, cât şi al valorii documentare şi artistice a obiectelor
expuse îl ocupă cele organizate de Biserica Ortodoxă Română.
Este necesar să menţionăm că un număr important de bunuri
patrimoniale mobile de valoare deosebită, aparţinând cultelor, se
regăsesc în prezent, cu titlu de custodie sau împrumut, în instituţii
culturale de stat, centrale sau locale: muzee, arhive, biblioteci.
În ultima perioadă prin acte normative, dar şi prin
înţelegeri între conducerile cultelor religioase şi cele ale
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

103

instituţiilor de stat care deţin obiecte din patrimoniu mobil al
cultelor (muzee, biblioteci, Banca Naţională a României) o mare
parte din aceste obiecte au fost redate adevăraţilor proprietari.

SPRIJINUL MATERIAL ACORDAT DE STAT
CULTELOR RELIGIOASE

Statul sprijină cultele legal constituite cu fonduri de la
buget pentru a completa sursele proprii de venituri necesare
salarizării personalului cultelor religioase, a personalului din
învăţământul religios neintegrat în învăţământul de stat,
precum ~i pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult.
In urma exproprierii averilor şi moşiilor Bisericii
Ortodoxe în anul 1864, statul a hotărât să acorde în compensaţie
un sprijin financiar pentru salarizarea personalului cultelor. Acest
sprijin a variat în decursul timpului de la salarizare integrală între
1864-1948 până la o contribuţie acordată la salariu, excepţii fac
conducătorii cultelor şi personalul clerical din conducerea
cultelor care primesc lunar o indemnizaţie echivalentă funcţiilor
de demnitate publică.
Dacă până în anul 1999 a fost acordată de la bugetul de stat o
contribuţie unică atât pentru personalul clerical, cât şi pentru cel
neclerical (cu un nivel mai ridicat doar în cazul ierarhilor, ca personal
asimilat demnitarilor), la 27 iulie 1999 a fost adoptată Legea nr. 142
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, prin care s-a
făcut o departajare a celor două categorii de personal.
Indiferent însă de baza legală ce reglementa acordarea
sprijinului salarial, s-a urmărit întotdeauna asigurarea unei
contribuţii de la bugetul de stat al cărei nivel a fost corelat
funcţie ~e salariul minim pe economie.
Incepând cu anul 2002, ca urmare a unei descentralizări
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în privinţa alocării fondurilor pentru personalul angajat al
cultelor, plata contribuţiilor acordate de la bugetul de stat pentru
personalul neclerical a fost trecută la bugetele locale, nivelul
contribuţiei fiind dat de salariul minim pe economie, la care se
adaugă cotele aferente de contribuţii la asigurările sociale de stat,
la asigurările sociale de sănătate şi la fondul de şomaj.
În baza Legii nr. 125/2002 se alocă de la bugetul de stat,
în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii
şi Cultelor, fonduri pentru restaurarea şi. conservarea lăcaşurilor
de cult care sunt monumente istorice şi a bunurilor din
patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii
necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici
sau rară venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor
cultural-religioase, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult,
pentru achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii
unităţilor de cult şi de asistenţă socială susţinute de acestea, pentru
sprijinirea activităţilor de asistenţă socială organizate de cultele
religioase în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni şi
alte forme de asistenţă, pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter
intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România.
De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse,
pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult şi pentru
conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care
fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi
pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de acestea.
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SITUAŢIA

SUMELOR ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT
PENTRU
SALARIZAREA PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE DE CULT ŞI
AJUTOARE FINANCIARE
PENTRU CONSTRUCŢII, REPARAŢII LĂCAŞURI DE CULT
SAU ALTE ACŢIUNI DESFĂŞURATE DE CULTE
ÎN PERIOADA 1990-2004

-mii leiDin care:

ANUL

TOTAL
168.140

1990
1991
1992

SALARIZARE

CONSTRUCTII,
REPARATII

156.940

11.200

din care:

ssc

HG

o
o
o
o

11.200

326.607

292.307

34.300

34.300

1.410.076

1.183.376

226.700

226.700

1993

6.293.705

5.753.505

540.200

540.200

1994

20.026.966

17.311.666

2.715.300

2.565.300

150.000

1995

27.057.427

22.904.517

4.152.910

3.132.910

1.020.000

1996

41.657.358

29.970.358

11.687.000

5.487.000

6.200.000

1997

88.095.873

73.694.373

14.401.500

7.331.500

7.070.000

1998

109.478.150

83.478.750

25.999.400

13.074.400

12.925.000

1999

262.561.965

171.882.365

90.679.600

18.579.600

72.100.000

2000

684.346.706

404.473.706

279.873.000

66.573.000

213.300.000
112.284.000

2001

842.858.078

676.933.078

165.925.000

53.641.000

2002

626.309.211

511.813.211

114.496.000

45.796.000

68.700.000

2003

949.948.026

693.163.626

256.784.400

115.734.400

141.050.000

2004

1.088.813.846

907.515.846

181.298.000

123.808.000

57.490.000

TOTAL

4.749.352.134

3.600.527.624

1.148.824.510

456.535.510

692.289.000

În conformitate cu prevederile din Legea bugetului de stat
pe anul 2005 nr. 72/1997, numărul de posturi beneficiare de
contribuţii de la bugetul de stat este 23.650, din care pentru un
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număr

de 8.000 posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau
venituri se acordă o contribuţie suplimentară.
Contribuţia la salarii se acordă exclusiv la cererea cultelor.
Acordarea contribuţiei s-a făcut respectându-se principiul egalităţii
cultelor în faţa statului şi cel al proporţionalităţii.
S-au făcut nenumărate propuneri pe linia bugetului şi au fost
elaborate o serie de proiecte de legi pentru a se asigura salarizarea
integrală a personalului angajat la culte, restabilindu-se metoda
practicată în ţara noastră înainte de regimul comunist.
Începând cu luna octombrie 1992, pensionarii Bisericii
Ortodoxe Române, apoi şi ai altor culte religioase, au devenit, la
cerere, beneficiari ai pensiilor de stat, bucurându-se în acelaşi timp
de toate drepturile de protecţie socială ca toţi pensionarii de stat.
Pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe (centre
eparhiale, parohii, personal clerical) statul acordă lunar suma de
60.000 euro.
Întregul personal al instituţiilor de învăţământ superior,
mediu şi de specialitate integrat în învăţământul de stat este
salarizat în întregime de la bugetul de stat.
Pentru a se aduce reparaţii materiale la confiscările de terenuri
ale cultelor, produse în anii regimului comunist, dar şi pentru a
asigura acestora surse suplimentare proprii de întreţinere şi de
venituri, prin Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar şi completările
ulterioare, s-a stabilit ca fiecărei parohii din mediul rural să i se
atribuie 5 ha. de pământ arabil, iar mînăstirilor câte 1O ha. Prin
modificarea acestei legi s-a creat posibilitatea ca şi alte instituţii de
cult (organizaţiile centrale, centrele eparhiale şi protopopiatele) să
fără

primească pământ.

Tot pentru sprijinirea cultelor în obţinerea de venituri proprii
este reglementat, prin Legea nr. 103/1992, dreptul acestora de
exclusivitate în producerea şi desfacerea de bunuri şi obiecte
necesare cultului, activităţi care sunt scutite de impozitare.
De asemenea, statul acordă cultelor prin Codul fiscal, în
cazuri concrete stabilite, alte facilităţi, precum scutiri sau reduceri
de impozite şi taxe.
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ANEXE

PREVEDERI INTERNAŢIONALE ŞI EUROPENE
ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII RELIGIOASE

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A

DREPTURILOR OMULUI 1

Art. 2 - Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi
proclamate în prezenta Declaraţie fără nici un fel de
deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă,
religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională
sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări.
În afară de aceasta, nu se va face nici o deosebire după
statutul politic, juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului
de care ţine o persoană, fie că această ţară sau teritoriu sunt
independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte
limitări a suveranităţii.
Art. 18 - •Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de
conştiinţă şi religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba
religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta
religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, atât în mod
public, cât şi privat, prin învăţătură, practici religioase, cult şi
îndeplinirea riturilor.
libertăţile

1

Adoptată şi proclamată de Adunarea generală a 0.N.U. prin Rezoluţia 217 A (III) din

10 decembrie 1948.
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Art. 19 - Orice om are dreptul la libertatea opiniilor

şi

exprimării;

acest drept include libertatea de a avea opinii fără
imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi
de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent
de frontierele de stat.
Art. 20 - 1. Orice persoană are dreptul la libertatea de
întrunire şi de asociere paşnică.
2. Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociaţie.

PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA
DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE2
Art. 4
1. În cazul în care un pericol public excepţional ameninţă existenţa
naţiunii şi

este proclamat printr-un act oficial, statele părµ la
prezentul Pact pot ca, în limita strictă a cerinţelor situaţiei, să ia
măsuri derogatorii de la obligaµile prevăzute în prezentul Pact,
cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu celelalte
obligaţii ce le revin potrivit dreptului internaţional şi ca din ele să
nu rezulte o discriminare întemeiată exclusiv pe rasă, culoare,
sex, limbă, religie, sau origine socială.
2. Dispoziţia precedentă nu autorizează nici o derogare de la
prevederile articolelor 6, 7, 8 (paragraful 1şi2), 11, 15, 16 şil8.
3. Statele părţi la prezentul Pact care fac. uz de dreptul de
derogare trebuie ca prin intermediul Secretarului general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite să semnaleze de îndată
celorlalte state părţi dispoziţiile de la care au derogat,
precum şi motivele care au provocat această derogare. O

Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 16
decembrie 1966. Intrat în vigoare la 23 martie 1976, cf. Art. 49, pentru toate dispoziţiile
cu exceptia celor de la art. 41; la 28 martie pentru dispoziţiile de la art. 41. România a
ratificat Pactul la 9 decembrie 1974.
2
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comunicare va fi făcută, prin acelaşi intermediu, la data
la care ele au pus capăt derogărilor.
Art.18
Orice persoană are drept la libertatea gândirii, conştiinţei şi
religiei; acest drept implică libertatea de a avea sau de adopta
o religie sau o convingere la alegerea sa, precum şi libertatea
de a-şi manifesta religia sau convingerea, individual sau în
comun, atât în public cât şi în particular prin cult şi
îndeplinirea riturilor, prin practici şi prin învăţământ.
Nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând aduce
atingere libertăţii sale de a avea sau de a adopta o religie
sau o convingere la alegerea sa.
Libertatea manifestării religiei sau convingerilor nu poate şi
supusă decât restricţiilor prevăzute de lege şi necesare pentru
ocrotirea securităţii. Ordinii şi sănătăţii publice sau a moralei
sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.
Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte
libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor
legali, de a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor
lor, în conformitate cu propriile lor convingeri.
Art.19
Nimeni nu trebuie să aibă de ceva de suferit din pricina
opiniilor sale.
Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare;
acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de
a răspândi informaţii şi idei de orice fel, fără a se seama
de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică,
sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al
prezentului articol comportă îndatoriri şi răspunderi
speciale. În consecinţă, ea poate fi supusă anumitor
limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege
şi care sunt necesare.
a. respectării drepturilor sau reputaţiei altora;
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

110

b.

apărării

sănătăţii

securităţii

sau

naţionale,

moralităţii

ordinii

publice,

publice.

Art. 20
1. Orice propagandă în favoarea războiului este interzisă
prin lege.
2. Orice îndemn la ură naţională, rasială sau religioasă care
constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la
violenţă este interzisă prin lege.
Art. 21
Dreptul de întrunire paşnică este recunoscut. Exercitarea
acestui drept nu poate fi supusă decât restricţiilor, conforme
cu legea şi necesare într-o societate democratică, în interesul
securităţii publice, al ordinii publice, ori pentru a ocroti sănă
tatea sau moralitatea publică sau drepturile şi libertă~le altora.
Art. 26
Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, rar~ discriminare dreptul la o ocrotite egală din partea legii.In această
privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să
garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace
contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie publică sau orice altă opinie, origine
naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice
altă împrejurare.
Art. 27
În statele în care există minorităţi etnice, religioase sau
lingvistice, persoanele aparţinând acestor minorităţi nu pot
fi lipsite de dreptul de a avea, în comun cu ceilalţi membri ai
grupului lor, viaţa lor culturală, de a profesa şi practica
propria lor religie sau de a folosi propria lor limbă.
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CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI3

Art. 9
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de
conştiinţă şi de religie; acest drept include libertatea de aşi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de
a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual
sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult,
învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor.
2. Libertatea de aşi manifesta religia sau convingerile nu
poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care,
prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o
societate democratică, pentru siguranţa publică, protecţia
ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.
Art. 10
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare.
Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a
primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul
autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
Prezentul articol nu împiedică statele să supună societăţile
de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune
unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi
responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii,
restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie
măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru
Adoptată la Roma în 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie
1953. România a ratificat Convenţia prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994,
publicată în Monitorul Oficială, p.1, nr. 135 din 31 mai 1994.

3
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integritatea teritorială sau siguranţa
ordinii şi prevenirea infracţiunilor,
protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a
drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de
informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi
imparţialitatea puterii judecătoreşti.

securitatea
publică,

naţională,

apărarea

Art 11
1. Orice

persoană

are dreptul la libertatea de întrunire
la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a
constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate
pentru apărarea intereselor sale.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor
restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie
măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru
securitatea naţională, sigu~anţa publică, apărarea ordinii şi
prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii sau a moralei
ori pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora.
Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale să fie
impuse exercitării acestor drepturi de către membrii
forţelor armate, ai poliţiei sau ai administraţiei de stat.
paşnică şi

LEGI ŞI ACTE NORMATIVE
PRIVIND VIAŢA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

(Extrase)
Art. 4
(2) - România este patria comună şi indivizibilă a tuturor
cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de
origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
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Art. 6
-

Statul

recunoaşte

şi

garantează

persoanelor
dreptul la păstrarea, la
dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale,
lingvistice şi religioase.
Art. 7
Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara
frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.
Art. 20
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi
libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
România este parte, şi legile interne, au prioritate
reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care
Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.
Art. 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea
credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă.
Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să
adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2)Libertatea conştiinţei este garantată, ea trebuie să se
manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
(3)Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit
sta~utelor proprii, în condiţiile legii.
(4)In relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme,
mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.
(S)Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se
bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea
asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare,
în azile şi în orfelinate.

(1)

aparţinând minorităţilor naţionale
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(6)Părinţii

sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit
propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror
răspundere le revine.
Art.30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a
credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu
grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte
mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(7)- Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii,
îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială,
de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la
separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi
manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
Art. 32
(5) - Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi
de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.
(2)- Statul asigură libertatea învăţământului religios,
potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat,
învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.
Art.39
Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte
întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai
în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
Art. 40
( 1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în
sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.
(4) - Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.
Art. 42
(2) - Nu constituie muncă forţată:
a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare,
precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora,
din motive religioase sau de conştiinţă;
Art. 44
(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de
trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza
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altă

Art. 73
(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice
şi legi ordinare.
(3) Prin lege organică se reglementează :
lit. (s) regimul general al cultelor.

****
CODUL PENAL (LEGEA nr. 301/28.06. 2004)
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, p.I, nr. 575
din 29 iunie 2004

(Extrase)
Art. 246: Împiedicarea libertătii cultelor
(1) Împiedicarea sau tulbur~ea libertăţii de exercitare a
vreunui cult religios, care este organizat şi func~onează potrivit legii,
se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile-amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta de a obliga
o persoană, prin constrângere, să participe la serviciile religioase
ale vreunui cult sau să îndeplinească un act religios legat de
exercitarea unui cult.

Art. 247: Profanarea de morminte
Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui
monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseşte
cu închisoare strictă de la unu la 5 ani sau cu zile-amendă.

Art. 248:

Sancţionarea persoanei juridice
sancţionează pentru infracţiunea prevăzută

Persoana juridică se
art. 246.

în

Art. 316: Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi

(1) Îngrădirea de către un funcţionar public a folosinţei sau a
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exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean ori crearea pentru acesta a
unei situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau
religie se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârşită de un
funcţionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes
public, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau
cu zile-amendă.

****
GUVERNULUI ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii

Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 39
din 31 ianuarie 2000

(Extrase)
Art.1
(l)Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc
desfăşurarea unor activităţi în interes general sau în interesul unor
colectivităţi locale ori, după caz, în interesul lor personal
nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile
prezentei ordonanţe.
(2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei
ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop
patrimonial.
(3)Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub
incidenţa prezentei ordonanţe.
Art. 2
Prezenta ordonanţă are ca scop crearea cadrului pentru:
a)exercitarea dreptului la liberă asociere;
b)promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului
de drept;
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c)urmărirea realizării unui interes general, local sau, duµl caz, de grup;
d)facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse
private şi publice;
e )parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele
juridice de drept privat fără scop patrimonial;
f)respectarea ordinii publice.

Art. 3
Actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă.

Art. 4
Asociaţia

este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe
persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept
de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în
muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

Art. 5
(l)Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a
cărei circumscripţie teritorială îşi

are sediul.
(2)În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele
fizice se pot asocia rară a constitui o persoană juridică atunci
când realizarea scopului propus permite aceasta.

Art. 6

(l)În vederea dobândirii personalităţii juridice, asociaţii încheie
actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică, sub
sancţiunea nulităţii absolute.
(2)Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a)datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
b )exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
c)denumirea asociaţiei;
d)sediul asociaţiei;
e)durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe
termen nedeterminat;
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()patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în
valoare de cel puţin dublul salariului minim brut pe
economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din
aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor;
g)componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
h)persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare
procedura de dobândire a personalităţii juridice;
i)semnăturile asociaţilor.

(3)Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a)elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la
lit. g) şi h);
b)explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
c)modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
d)drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
e)categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
()atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale
asociaţiei;

g)destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu
respectarea dispoziţiilor art. 60.
(4)La autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei se
va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind
disponibilitatea denumirii noii asociaţii.
Art. 7
(!)Oricare dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile
art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a
cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul.
(2)Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
a)actul constitutiv;
b)statutul asociaţiei;
c)acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.
Art. 8
(!)Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
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Art.13
(!)Asociaţia îşi

poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu
un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un
patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
(2)Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând
încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de
conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul
constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie,
în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii
prealabile a consiliului director al asociaţiei.
(3)Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării
generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la
data înscrierii filialei în Registrul asociatiilor şi fundatiilor.
(4)În vederea înscrierii filialei, reprezentmtul asociaţi~i va depune
cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei
şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, la
judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă
sediul filiala. Dispoziţiile art. 9-12 sunt aplicabile în mod
corespunzător.

Art.14
Dacă asociaţia,

prin natura scopului sau obiectivelor propuse,
pentru care, potrivit legii, sunt
necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu
vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale
judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.
Art. 15
(!)Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe
persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de
moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi
irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.
(2)Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă
bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de
cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data
constituirii fundaţiei.
(3)Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al
urmează să desfăşoare activităţi
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căror

scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecă
este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri
care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în
vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul
patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de
ori salariul minim brut pe economie.
Art. 16
(l)În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau,
după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei,
în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2)Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii
absolute:
a)datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a
fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz,
domiciliul sau sediul acestora;
b)scopul fundaţiei;
c)denumirea fundaţiei;
d)sediul fundaţiei;
e)durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen
determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după
caz, pe termen nedeterminat;
Opatrimoniul iniţial al fundaţiei;
g)componenţa nominală a celor dintâi organe de
conducere, administrare şi control ale fundaţiei on
regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h)persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare
procedura de dobândire a personalităţii juridice;
i)semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.
(3)Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a)elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la
lit. g) şi h);
b)explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
c)categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
d)atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control
ale fundaţiei;
torească,
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e )procedura de desemnare şi de modificare a componenţei
organelor de conducere, administrare şi control, pe
parcursul existenţei fundaţiei;
Odestinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu
respectarea dispoziţiilor art. 60.
Art. 17
(!)Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a
cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.
(2)Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
a)actul constituiv;
b )statutul;
c)acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.
(3)Dispoziţiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 şi art. 14 se
aplică în mod corespunzător.
Art.18
(!)Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe
baza hotărârii autentificate a consiliului director, prin care le este
alocat câte un patrimoniu.
(2)Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din
cel puţin 3 membri.
(3)Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 33
(l)Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se
face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi
are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.8-12.
Art. 38
(1)0 asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvernul
României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite
cumulativ următoarele condiţii:
a)activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau
comunitar, după caz;
b)funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din
obiectivele stabilite;
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c)prezintă un raport din care

să rezulte desfăşurarea unei
anterioare semnificative, prin derularea unor
programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de
bilanţurile şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani;
d)valoarea activului patrimonial pe fiecare an în parte
este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial.
(2)Guvernul României poate, la propunerea autorităţii administrative competente, să acorde o dispensă de la îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dacă:
a)asociaţia sau fundaţia solicitantă a rezultat din fuziunea
a două sau mai multe asociaţii sau fundaţii preexistente;
activităţi

ŞI,

b)fiecare dintre

asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi

îndeplinit cele două condiţii, dacă ar fi formulat solicitarea
în mod independent.
Art. 39
(l)Recunoaşterea unei asociaţii sau a un~i fundaţii de utilitate
publică se face prin hotărâre a Guvernului. In acest scop, asociaţia
sau fundaţia interesată adresează o cerere ministerului sau
organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a
cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.
(2)Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice
prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează,
la sesizarea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al
Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării.
(3)În vederea soluţionării conflictului, autorităţile publice prevăzute
la alin. (1) sunt obligate să pună la dispoziţie Secretariatului General
al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvării acestuia. Ordinul
secretarului general al Guvernului este definitiv.
Art. 41
(l)Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei
următoarele drepturi şi obligaţii:
a)dreptul de a i se concesiona servicii publice fără
caracter comercial, în condiţiile legii;
b)dreptul preferenţial la resurse provenite din bugetul de
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stat şi din bugetele locale;
c )dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le
întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca
fiind de utilitate publică;
d)obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi
performanţele care au determinat recunoaşterea;
e )obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente
orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum
şi rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale; autoritatea
administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor
documente de către orice persoană interesată;
Oobligaţia de a publica, în extras, rapoartele de activitate
şi bilanţurile anuale în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV -a, precum şi în Registrul naţional al
persoanelor juridice fără scop patrimonial.
Art. 42
(1) ARecunoaşterea utilităţii publice se face pe durată nedeterminată.
(2)In cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una
sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii
utilităţii publice, Guvernul, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei, va retrage actul
de recunoaştere.
(3)Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor
prevăzute la art. 41.
(4)Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi sesizate
autorităţii administrative competente, Ministerului Justiţiei sau
Guvernului, de către orice altă asociaţie sau fundaţie ori de către
orice autoritate sau instituţie publică interesată.
Art. 43
În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei recunoscute ca fiind de
utilitate publică, bunurile rămase în urma lichidării se vor
repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociaţii on
fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice.
Art. 44
Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a asociaţiilor
https://biblioteca-digitala.ro

124

VIAT A RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

şi fundaţiilor interesate se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
Art. 76
(!)Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi
recunoscute în România, sub condiţia reciprocităţii, pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti, dacă
sunt valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o au, iar
scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România.
(2)1n acest scop, reprezentanţii persoanelor juridice străine
trebuie să ataşeze la cererea de înscriere următoarele documente,
în copii autentificate şi traduceri legalizate:
a)actul de constituire în statul a cărui naţionalitate o au
persoanele juridice străine;
b )statutul (în măsura în care există ca act de sine stătător);
c)hotărârea organului de conducere a acelei persoane
juridice, prin care se solicită recunoaşterea în România;
d)statutul viitoarei reprezentanţe în România a acelei
persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu,
la capacitatea juridică şi la persoanele care reprezintă
persoana juridică străină;
e)hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de
recunoaştere în România apersoaneijuridicesolicitante.
(3)Dispoziţiile art. 8-12 şi ale art. 81 se aplică în mod corespunzător.
Art. 77
(1) Asociaţiile şi fundaţiile constituite ca persoane juridice
române de către persoane fizice sau juridice străine pot dobândi
pe întreaga durată de funcţionare dreptul de proprietate şi orice
alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea
scopului pentru care au fost constituite.
(2)1n cazul dizolvării şi lichidării asociaţiilor şi fundaţiilor
prevăzute la alin. ( 1), lichidatorii au obligaţia înstrăinării terenurilor în termen de cel mult un an, numai către persoane care au
capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un
an se calculează de la data rămânerii irevocabile a hotărârii
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

judecătoreşti prin care se constată ori se dispune dizolvarea
după caz, de la data hotărârii de dizolvare voluntară.

125

sau,

(3)În cazul nerespectării termenului de un an pentru înstrăinarea
terenurilor prevăzute la alin. (2), instanţa competentă va dispune
vânzarea acestora prin licitaţie publică.
(4)În toate cazurile, bunurile rămase după lichidare, inclusiv
terenurile neînstrăinate în condiţiile alin. (2) şi (3) se atribuie cu
respectarea dispoziţiilor art. 60.

****
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE nr. 78 din 27 ianuarie 2005 privind organizarea
şi funcţionarea

Ministerului Culturii şi Cultelor
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137
din 15 februarie 2005

(Extrase)
Art.1
(1) Ministerul Culturii şi Cultelor este organ de specialitate al
ad.ministra~ei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea
Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor
în domeniile culturii şi artei, cultelor şi cinematografiei şi care
elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului,
strategia în domeniul audiovizualului.
(2)Ministerul Culturii şi Cultelor are sediul în municipiul Bucureşti,
şos. Kiseleff nr. 30, sectorul I.

Art. 2

În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor asigură respectarea şi
promovarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale, consacrate de
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Constituţia României şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la
care România este parte, în ceea ce priveşte:
a) libertatea de expresie şi de creaţie;
b) şansele egale şi accesul liber la cultură;
c) participarea la viaţa culturală, inclusiv la formularea
politicilor culturale;
d) libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase.
Art. 3
Ministerul Culturii şi Cultelor îşi desfăşoară activitatea pe baza
următoarelor principii fundamentale:
a) cultura şi libertăţile culturale reprezintă un element
esenţial al dezvoltării umane;
b) creativitatea culturală este o sursă a progresului uman;
c) cultura este un factor important al dezvoltării durabile;
d) cultura este un factor al creşterii calităţii vieţii şi al
asigurării coeziunii sociale;
e) cultele religioase recunoscute de lege sunt libere,
autonome şi egale în faţa autorităţilor.
Art. 4
.
În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor urmăreşte
îndeplinirea următoarelor obiective generale:
a) creşterea gradului de acces şi de participare la cultură;
b) promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale;
c) promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii
minorităţilor;

d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
material şi imaterial;
e) promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi
susţinerea creatorilor;
f) susţinerea circulaţiei operelor şi a creaţiilor, promovarea
dialogului intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul mondial
de valori;
g) sprijinirea mobilităţii creatorilor şi artiştilor, precum şi
a specialiştilor din domeniul culturii;
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h) stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale
apropierea acestora de valorile culturii;
i) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea
societăţii cunoaşterii, prin asumarea de către instituţiile publice
de cultură a funcţiilor de centre de acces universal la informaţie;
j) proiectarea unui sistem specific de protecţie socială
pentru creatori şi artişti;
k) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;
I) formarea şi specializarea resurselor umane din sectorul culturii;
m) promovarea de programe şi proiecte în domeniul
şi

educaţiei adulţilor;

n) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege.

Art.5

În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul
Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii principale:
1. elaborează, cu consultarea şi participarea autorităţilor
publice interesate, a operatorilor culturali şi societăţii civile, strategii,
programe naţionale şi direcţii de acţiune pentru fiecare domeniu
din sfera sa de competenţă;
2. sprijină şi finanţează, în condiţiile legii, proiecte,
programe şi acţiuni culturale în toate domeniile culturii şi artei;
3. asigură buna funcţionare a sistemului său instituţional,
în aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte
normative, potrivit legii, pentru domeniul specific de activitate
sau având incidenţă cu acesta;
22. acordă, în condiţiile legii, burse, granturi de studii şi
călătorie, premii şi distincţii pentru toate domeniile sale de activitate
şi sprijină participarea oamenilor de cultură şi a artiştilor români
la manifestări similare din străinătate;
25. propune Guvernului recunoaşterea statutului de
utilitate publică pentru organizaţii neguvernamentale cu activitate
în domeniul culturii şi cultelor, cu respectarea normelor legale.
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Art. 6
(1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale, Ministerul
Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii specifice:
30. acordă asistenţă cultelor religioase, în condiţiile legii,
pentru soluţionarea problemelor specifice;
31. analizează cererile de înfiinţare a noi culte religioase,
întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi face propuneri în
vederea recunoaşterii acestora;
32. formulează propuneri pentru recunoaşterea, conform
legii, a şefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a
celorlalţi ierarhi şi a celor asimilaţi acestora, la solicitarea cultelor
religioase;
33. gestionează resursele financiare publice alocate pentru
completarea surselor necesare în vederea salarizării personalului
clerical şi laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învăţă
mântul teologic neintegrat în învăţământul de stat, potrivit legii;
34. colaborează cu sistemul educaţional şi avizează, alături de
autorităţile publice cu competenţe în domeniul învăţământului,
planurile de învăţământ şi programele analitice elaborate de
cultele religioase recunoscute oficial;
35. sprijină cultele religioase în organizarea şi desraşurarea
activităţilor de asistenţă religioasă şi socială în armată,
penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte
instituţii, precum şi în familii care se confruntă cu nevoi speciale;
36. sprijină cultele religioase în activitatea de evidenţă,
păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor
culturale mobile şi imobile, aflate în proprietatea sau în folosinţa
cultelor, în condiţiile legii;
37. organizează, în colaborare cu cultele religioase şi cu
instituţiile specializate din ţară şi/sau din străinătate, activităţi
periodice de instruire şi de perfecţionare profesională a personalului
de specialitate care asigură conservarea şi punerea în valoare a
bunurilor culturale ale cultelor religioase, în condiţiile legii;
38. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi
manifestări pentru cunoaşterea şi promovarea culturii religioase,
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pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă şi de arhitectură
atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane,
sesiuni de comunicări şi prin promovarea turismului cultural-religios;
39. acordă sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru:
a) construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, inclusiv
pentru întocmirea documentaţiilor care stau la baza acestor lucrări;
b) consolidarea şi punerea în valoare a bunurilor imobile
şi mobile din patrimoniul eclezial, aflate în proprietatea sau în
posesia ori în folosinţa cultelor religioase, inclusiv pentru
întocmirea documentaţiilor tehnice care stau la baza acestor
lucrări, în condiţiile legilor specifice;
c) întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără
venituri sau cu venituri reduse;
d) susţinerea unor acţiuni religioase având caracter
naţional sau internaţional, realizate de conducerile cultelor
religioase din România;
e) dezvoltarea şi susţinerea activităţii de cercetare şi
analiză a fenomenului religios, potrivit legii;
f) susţinerea activităţii de asistenţă socială, organizată de
cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de
bătrâni şi/sau în alte instituţii, precum şi a activităţilor privind
reinserţia socială a persoanelor defavorizate şi marginalizate,
potrivit legii;
40. urmăreşte respectarea aplicării legislaţiei, în
colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului
şi cu autorităţile administraţiei publice locale, cu privire la
producerea şi valorificarea, în exclusivitate de către cultele religioase,
a unor articole şi bunuri specifice.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte orice alte
atribuţii prevăzute de lege.
Art.7
Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor sale generale şi specifice, pentru conceperea şi punerea în
aplicare de politici şi acţiuni intersectoriale şi de parteneriate
public-privat şi central-local, Ministerul Culturii şi Cultelor va
religioasă,
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acţiona în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, cu instituţii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu
structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri, din ţară şi
din străinătate.
Art. 8
Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii şi
Cultelor este abilitat să solicite şi să primească informaţii şi date
de la autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi
de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul
său de competenţă.
Art. 9
(3) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Cultelor,
precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin
ordin al Ministrului culturii şi cultelor.
(4) Ministrul culturii şi cultelor poate constitui comisii de
specialitate şi alte organisme consultative, care să participe la elaborarea
strategiilor din domeniu şi la fundamentarea deciziilor de specialitate.
Art.10
(1) Conducerea Ministerului Culturii şi Cultelor se
exercită de către Ministrul culturii şi cultelor.
(2) Ministrul culturii şi cultelor conduce întreaga
activitate a Ministerului Culturii şi Cultelor şi îl reprezintă în
raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice,
instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice
din ţară sau din străinătate.
(3) Ministrul culturii şi cultelor este ordonator principal
de credite.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale Ministrul culturii şi
cultelor emite ordine şi instructiuni.
(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale Ministrul culturii şi
cultelor este ajutat de trei secretari de stat şi de un secretar general.
(8) Ministrul culturii şi cultelor poate dispune, în
condiţiile legii, exercitarea temporară de către alţi demnitari sau
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funcţionari a unor atribuţii prevăzute prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art.11
(1) Secretarii de stat se subordonează Ministrului culturii
şi cultelor şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta.
(2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, potrivit anexei nr. 1
şi regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului.
Art.15
(1) Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, au urmă
toarele atribuţii principale:
12. îndeplinesc, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale,
atribuţiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul cultelor;
13. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Ministrul
culturii şi cultelor.
Art. 20
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte
dispoziţii contrare.

****
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CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
DECRET-LEGE nr. 126 din 24aprilie1990
privind unele măsuri referitoare la Biserica Română
Unită cu Roma (Greco-Catolică)
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1992

CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
decretează

:

Art.1
Ca urmare a abrogării Decretului nr. 358/1948, prin Decretul-Lege
nr. 9 din 31 decembrie 1989, Biserica Română Unită cu Roma
(Greco-Catolică) este recunoscută oficial.
Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) se
organizează şi funcţionează în conformitate cu regimul juridic
general al cultelor religioase din România.

Art. 2
Bunurile preluate de către stat prin efectul Decretului nr. 358/1948,
aflate în prezent în patrimoniul statului, cu excepţia moşiilor, se
restituie, în starea lor actuală, Bisericii Române Unite cu Roma
(Greco-Catolică). În vederea identificării, inventarierii şi predării
acestor bunuri se instituie o comisie formată din reprezentanţi ai
Statului şi ai Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică),
numiţi prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3
Situaţia juridică

a lăcaşurilor de cult, a caselor parohiale care au
Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) şi au
fost preluate de Biserica Ortodoxă Română, se va stabili de către o
comisie mixtă, formată din reprezentanţi clericali ai celor două culte
religioase, ţinând seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile
care deţin aceste bunuri.
aparţinut
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Art. 4

În localităţile în care numărul lăcaşurilor de cult este insuficient,
în raport cu numărul credincioşilor, statul va sprijini construirea
de noi lăcaşuri de cult, în care scop va pune la dispoziţia cultelor
respective terenul aferent în cazul în care acestea nu dispun de
acest teren şi va contribui cu fonduri băneşti la constituirea
resurselor financiare necesare.

****
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr. 182 din 13 iunie 2005
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2004 pentru
completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind
unele masori referitoare la Biserica Româna Unita cu Roma
(greco-catolică)

Textul actului publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505
din 14 iunie 2005

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 64
din 13 august 2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr.
12611990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română
Unită cu Roma (greco-catolică), adoptată în temeiul art. 1 pct. 111.3
din Legea nr. 29112004 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
751 din 18 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul I va avea următorul cuprins:
„Art. I. - La articolul 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind
unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma
(greco-catolică), publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, se introduc trei alineate noi,
alineatele 2-4, cu următorul cuprins:
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va convoca cealaltă parte, comunicându-i
punându-i la dispoziţie dovezile pe care se
sprijină aceste pretenţii. Convocarea se va face prin scrisoare
recomandată cu dovadă de primire sau prin înmânarea scrisorilor
sub semnătură de primire. Data convocării comisiei mixte nu se
va fixa mai devreme de 30 de zile de la data primirii actelor.
Comisia va fi constituită din câte trei reprezentanţi ai fiecărui
cult. Dacă la termenul stabilit pentru convocarea comisiei aceasta
nu se întruneşte sau dacă nu se ajunge la nici un rezultat în cadrul
comisiei ori decizia nemulţumeşte una dintre părţi, partea interesată
are deschisă calea acţiunii în justiţie, potrivit dreptului comun.
Soluţionarea acestor ac~uni este de competenţa tribunalelor.
Acţiunile sunt scutite de taxa de timbru.»"
2. Articolul II se abrogă.
«Partea

în scris

interesată

pretenţiile

sale

şi

****
GUVERNUL ROMÂNIEI
H O T A R Â RE nr. 466 din 19 august 1992
privind aprobarea propunerilor Comisiei Centrale pentru
inventarierea bunurilor proprietatea statului, foste
proprietatea Bisericii Române Unite cu Roma
(Greco-Catolică) şi predarea acestora către Biserica
Română Unită cu Roma (Greco-Catolică)
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227
din 17 septembrie 1992

Art. 1 - În baza art. 2 din Decretul-Lege nr. 12611990 şi a
Hotărârii

Guvernului României nr. 577/1990 se aprobă lista
bunurilor ce se predau din proprietatea Statului Bisericii Unite cu
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în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. L se
va efectua pe bază de protocol încheiat între actualii deţinători şi
reprezentanţii Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică).
Pentru imobilele libere predarea-preluarea se va face în
termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, iar pentru
celelalte imobile care sunt ocupate şi a căror predare imediată ar
perturba activitatea ce se desfăşoară în acestea, termenele efective
de predare se vor stabili de comun acord cu părţile interesate, în
raport de condiţiile concrete existente.
Art. 3 - Până la predarea efectivă a imobilelor, actualii
deţinători vor avea calitatea de chiriaşi în condiţiile legii.
Pentru eliberarea spaţiilor deţinute de persoane fizice sau
juridice în calitate de chiriaşi, consiliile locale vor sprijini, la
cerere, mutarea ac~stora în spaţii corespunzătoare.
Art. 4 - In cazurile în care, pe terenurile situate în
intravilan, preluate de la Biserica Română Unită cu Roma
(Greco-Catolică) ulterior anului
1948, au fost executate
construcţii de utilitate publică sau blocuri de locuinţe, consiliile
locale vor identifica şi vor pune la dispoziţia Bisericii Române
Unite cu Roma (Greco-Catolică) terenuri în suprafaţă echivalentă,
potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Art. 5 - Cu valoarea bunurilor predate Bisericii Române
Unite cu Roma (Greco-Catolică) se diminuează, în mod
corespunzător, patrimoniul regiilor autonome şi instituţiilor
publice şi, respectiv, capitalul social al societăţilor comerciale,
potrivit legii.
Roma

(Greco-Catolică), prevăzută
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr. 501 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002

Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din
29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, cu
următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 1 - (1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase
din România şi au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu,
de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte
persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
altele decât lăcaşele de cult, compuse din construcţii împreună cu
terenul aferent, existente în natură, se retrocedează foştilor
proprietari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
2. Alineatul (4) al articolului 1 se abrogă.
3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc alineatele
(5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
„(5) În toate cazurile cererile de retrocedare a imobilelor
prevăzute la alin. ( 1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, în termen de
6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acesteia.
După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau
de retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se pot
depune în termenul util stabilit de comisie.
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(6) În cazul în care imobilele care fac obiectul cererilor de
retrocedare sunt afectate unor activităţi de interes public din
învăţământ şi cercetare, sănătate sau sunt destinate funcţionării
unor aşezăminte social-culturale, sedii ale partidelor politice legal
înregistrate, misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentanţe
ale organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în
România, solicitantul retrocedării poate opta pentru:
a) restituirea numai a nudei proprietăţi, caz în care
imobilul respectiv îşi va păstra afectaţiunea p~ o perioadă de până
la 5 ani de la data deciziei de retrocedare. In această perioadă
proprietarul este scutit de plata impozitului pe proprietate şi,
totodată, va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin
hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de
întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor;
b) acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, în
condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989.
(7) O dată cu imobilele retrocedate în natură se restituie şi
acele bunuri mobile destinate, la data preluării, funcţionării
cultului, 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 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
depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui
termen se va urma procedura prevăzută la art. 42 alin. (2)-(4) din
Legea nr. 10/2001."
4. La articolul 2, alineatele (1), (4) şi (6) vor avea
următorul cuprins:
„Art. 2 - (1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor
prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din:
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a) un reprezentant din partea Ministerului Culturii şi Cultelor;
b) un reprezentant din partea Ministerului Justiţiei;
c) un reprezentant din partea Ministerului Administraţiei
Publice;
d) un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant din partea Secretariatului General al
Guvernului.
(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi
asigurat de Ministerul Administraţiei Publice.
(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi
atacate cu contestaţie la instanţa de contencios administrativ în a
cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de
zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de
contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 29/1990."
5. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Cererile de retrocedare se depun, prin centrul eparhial
sau, după caz, centrul de cult, la Comisia specială de retrocedare."
6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4
(1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se
redobândeşte

pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau a
hotărârii judecătoreşti rămase definitive, după caz.
(2) Dispoziţiile legale privind protecţia chiriaşilor,
persoane fizice, se aplică în mod corespunzător, fără a putea
depăşi termenul de 5 ani prevăzut la art. 5 alin. (2).
(3) Pentru imobilele preluate fără titlu, care au destinaţie
de şcoli, spitale, grădiniţe, centre de plasament, aziluri de bătrâni,
se vor încheia contracte de închiriere, pe o durată de 5 ani de la
data emiterii deciziei de retrocedare, între noii proprietari şi
utilizatorii acestora. În această perioadă proprietarul este scutit de
plata impozitului pe proprietate, iar cheltuielile de întreţinere
aferente imobilului respectiv se vor suporta de utilizatori. Limitele
maxime ale chiriei aferente acestor contracte se vor stabili prin
hotărâre a Guvernului, pe categorii de utilizatori.
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(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătăţiri aduse
imobilelor care se retrocedează în condiţiile prezentei ordonanţe
de urgenţă de către foştii deţinători vor fi soluţionate între
proprietari şi chiriaşi, în condiţiile legii.
(5) Despăgubirile băneşti se vor acorda în condiţiile
stabilite la art. 38-40 din Legea nr. 10/2001."
7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5
(1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate
asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă vor
încheia cu deţinătorii actuali ai acestor imo-bile un protocol de
predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la
data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de
retrocedare, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat,
se va încheia în prezenţa executorului judecătoresc un procesverbal de constatare unilaterală a preluării imobilului.
(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în
termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de
proprietate, în cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4
alin. (2) şi (3), în condiţiile stabilite de protocolul prevăzut la alin. (1)."
8. După articolul 5 se introduce articolul 5 cu următorul cuprins:
„Art. 51
Pentru aplicarea unitară a prezentei ordonanţe de urgenţă
Guvernul va emite norme metodologice în termen de 60 de zile
de la data publicării legii de apro-bare a acesteia în Monitorul
Oficial al României, Partea I."

****

https://biblioteca-digitala.ro

140

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE nr. 247 din 19 IULIE 2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum
şi unele măsuri adiacente*)
Textul actului publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22 iulie 2005

(Extrase)
TITLUL II
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile
care au aparţinut cultelor religioase din România
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
"Art. 1. - ( 1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din
România şi au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de
statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte
persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
altele decât lăcaşele de cult, aflate în proprietatea statului, a unei
persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane
juridice din cele prevăzute la art. 11, se retrocedează foştilor
proprietari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă,
construcţiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

141

lor, situate în intravilanul localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile
avute la data preluării în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la
data preluării abuzive în intravilanul localităţilor, nerestituite până la
data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse construcţiilor se preiau cu plată, nu~ai dacă acestea nu depăşesc 50% din
aria desfăşurată actuală. In caz contrar, nu se va dispune
retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat.
Nu se includ în această categorie lucrările de reparaţii curente,
capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniţiale,
îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.
(6) În cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor
activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate
sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţi~.me pe o
perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. ln această
perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în
cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval
plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv
revine utilizatorilor.
(7) O dată cu imobilele retrocedate 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 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 depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării
acestui termen 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."
2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11). cu următorul cuprins:
"( 11) Regimul juridic al imobilelor care au destinaţia de lăcaş
de cult va fi reglementat prin lege specială."
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3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi
alineate, alineatele (2'), (22). (2 3) şi (24), cu următorul cuprins:
"(2 1) În cazul în care terenul este ocupat parţial, persoana
îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren
rămase libere, pentru cea ocupată de construcţii noi, pentru cea
necesară în vederea bunei utilizări a acestora şi pentru cea
afectată unor amenajări de utilitate publică, măsurile reparatorii
stabilindu-se în echivalent. În cazul în care terenul este ocupat în
totalitate, pentru acesta se vor stabili măsuri reparatorii în
echivalent. De asemenea, se retrocedează în natură terenurile pe
care s-au ridicat construcţii uşoare sau demontabile.
(2 2) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natură se
stabileşte potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei,
stabilită potrivit standardelor intenţionale de evaluare.
(2 3 ) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2 1) în care nu se poate
dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsuri reparatorii în
echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi
procedura de acordare a despăgubirilor.
(2 4 ) În situaţia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei
speciale de retrocedare se află în domeniul public al statului sau
al unei unităţi administrativ-teritoriale, acesta urmează a fi scos
din domeniul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rămânerii
definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare."
4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu
următorul cuprins:
"Art. 11• - ( 1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în
mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data
intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o
societate sau companie naţională, o societate comercială la care
statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale
este acţionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului,
în natură, prin decizia organelor de conducere ale unităţii
deţinătoare. Cota de participare a statului sau a autorităţii
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administraţiei

publice centrale sau locale se va diminua în mod
cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la
reducerea capitalului social şi la recalcularea patrimoniului.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) Comisia specială de
retrocedare va transmite cererea de retrocedare unităţii deţină
toare, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 60 de zile
de la data completării dosarului.
(3) Prevederile alin. (2), (21). (2 2 ) şi (7) ale art. 1 se aplică în
mod corespunzător.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2 1) în care nu se
poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsurile
reparatorii în echivalent prevăzute de legea specială sau
compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către
unitatea deţinătoare prevăzută la alin. (1), cu acordul persoanei
corespunzător

îndreptăţite.

(5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care statul
sau o autoritate publică centrală sau locală acţionar sau asociat
minoritar al unităţii care deţine imobilul, dacă valoarea acţiunilor
sau părţilor sociale deţinute este mai mare sau egală cu valoarea
corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în natură este cerută.
(6) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate la secţia civilă a
tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii
deţinătoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.
5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru,
respectiv preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, care va avea calitatea de preşedinte al comisiei;
e) un reprezentant din partea Secretariatului General al
Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice.
6. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat
de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor.
11

11

11

11

(

11
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7. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (4J, cu următorul cuprins:
"(4 1) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum şi
persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia,
beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 50% din
salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o
lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de
numărul şedinţelor de lucru."
8. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(5) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea
deţinătoare prevăzută la art. 11 va analiza documentaţia
prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin
decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele
religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază ca
aceasta nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor
reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specială.
In situaţia în care imobilul este înscris în Lista monumentelor
istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul
are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi
atacate cu contestaţie la instanţa de contencios administrativ în a
cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30
de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de
instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."
9. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi
alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
"(7) Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru
şi birourile de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice
au obligaţia de a fumiza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de
retrocedare şi/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 de
zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor care fac obiectul
cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.
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(8) În cazul în care deţinătorul bunului imobil solicitat nu este
cunoscut, primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul
solicitat, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare, este
obligată să identifice unitatea deţinătoare şi să comunice, în
termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia.
10. La articolul 3, dur,ă alineatul (2) se introduc trei noi
alineate, alineatele (21). (2 ) şi (2 3) cu următorul cuprins:
(2 1) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate
depune începuturi de dovadă scrisă, declaraţii de martori
autentificate, expertize extrajudiciare, precum şi orice acte care,
coroborate, întemeiază prezumţia existenţei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluării abuzive.
(22 ) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz,
întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea
recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a
dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura
preluării abuzive.
(2 3) În aplicarea prevederilor alin. (2 2) şi în absenţa unor probe
contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de
autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare
măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub
nume de proprietar.
11. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 4. - ( 1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat
se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de
retrocedare, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 11 sau a
hotărârii judecătoreşti rămase definitive, după caz.
12. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2 1), cu următorul cuprins:
(2 1) În cazul contractelor de locaţiune care au ca obiect spaţii
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă noul proprietar se va
subroga în drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor
privind chiria, pe o perioadă de maximum 5 ani potrivit
dispoziţiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), dacă aceste contracte au
fost încheiate cu respectarea legii.
11

11

11

11

11

11

11
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13. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
14. La articolul 4, alineantl (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătăţiri aduse
imobilelor care se retrocedează în condiţiile prezentei ordonanţe
de urgenţă de către foştii deţinători, precum şi cele legate de
aplicarea alin. (2 1) al art. 4, vor fi soluţionate în condiţiile legii."
15. La articolul 4, alineantl (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Măsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit
legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a
despăgubirilor."

16. După articolul 4, se introduc două noi articole, articolele 4 1
şi 4 2, cu următorul cuprins:
"Art. 4 1• - ( 1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă au fost înstrăinate legal după data de 22
decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru
acordarea măsurilor reparatorii în echivalent potrivit art. 4 alin. (5).
(2) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul
prezentei ordonanţe de urgenţă sunt lovite de nulitate absolută
dacă au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale
legilor în vigoare la data înstrăinării.
(3) În cazul acţiunilor formulate potrivit dispoziţiilor cuprinse la
alin. (2) procedura de retrocedare începută în temeiul prezentei
ordonanţe de urgenţă este suspendată până la soluţionarea acelor
acţiuni prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Persoana
îndreptăţită va înştiinţa de îndată Comisia specială de retrocedare.
(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile
şi în cazul acţiunilor în curs de judecată, persoana îndreptăţită
putând alege calea acestei ordonanţe de urgenţă, renunţând la
judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.
2
Art. 4 . - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la
soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare,
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este interzisă
înstrăinarea, schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub
orice formă a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de
retrocedare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
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înştiinţa

în scris

deţinătorul actual despre existenţa cererilor de retrocedare depuse
în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
17. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul

cuprins:
"Art. 5. - ( 1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de
proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de
urgenţă vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestor imobile un
protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60
de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale
de retrocedare sau, după caz, a unităţii deţinătoare prevăzute la
art. 11, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va
încheia în prezenţa executorului judecătoresc un proces-verbal de
constatare unilaterală a preluării imobilului.
(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în
termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în
cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4 alin. (2) ~i (21)."
18. Articolul 5 1 se renumerotează şi va deveni articolul 5 .
19. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 5 1, 52
şi 5 3, cu următorul cuprins:
"Art. 5 1• - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă atrage răspunderea contravenţională a
instituţiei sau, după caz, a conducătorului instituţiei căreia îi
incumbă respectarea acestor obligaţii.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (24 );
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7);
c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) de către
unitatea deţinătoare;
d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a
informaţiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) şi (8);
e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1 );
2
f) încălcarea interdicţiei de înstrăinare prevăzute la art. 4 alin. (1).
(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) se sancţionează cu
amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
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(4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sancţionează cu amendă
de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
(5) Neîncheierea de către deţinătorul actual a protocolului de
predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligaţia acestuia
de a plăti noului proprietar o sumă, calculată pe zi de întârziere,
reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului.
Art. 52 • - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 5 1
alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor în ceea ce priveşte ministerele,
prefecturile, unităţile deţinătoare prevăzute la art. 11 se fac de
către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin
corpul de control al acesteia.
(2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe
raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti
constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv
Prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor
revine Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(3) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului
Bucureşti, prevăzută la alin. (2) este supusă controlului Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control
al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii va propune
ministrului administraţiei şi internelor măsurile corespunzătoare.
Art. 53 . - Dispoziţiile art. 5 1 şi art. 52 se vor completa cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 18012002, cu modificările şi completările ulterioare."
Art. II. - Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a
imobilelor aparţinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin.
(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările
ulterioare, este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. III. - Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de
cauza de nulitate, dreptul la acţiune prevăzut la art. 4 1 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9412000, aprobată cu
modificări şi completări, prin Legea nr. 501/2002, cu modificările
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şi completările ulterioare, se prescrie în termen de 6 luni de la
data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. IV. - (1) Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri
situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive,
precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul
localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute
în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au
făcut parte din exploatarea forestieră la data trecerii în proprietatea
statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în
vederea solutionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale
'
orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale
Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), curge de la data la
care Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din
care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.
Art. V. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările
aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă
art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 262 din 25 martie 2004.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea
Guvernului nr. 13712000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Ordonanţei

Textul actului publicat în Monitorul Oficial cu nr. 69
din data de 31 ianuarie 2002

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 137 din
31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, adoptată în temeiul art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr.
125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2
septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art.1

(1) În România, stat de drept, democratic şi social,

demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera
dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi
sunt garantate lege.
(2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii
privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea
următoarelor drepturi:
a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor
judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţional;
b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea
protecţiei statului împotriva violenţelor sau maltratărilor din
partea oricărui individ, grup sau instituţie;
c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale,
dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la
funcţii şi demnităţi publice;
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d) drepturile civile, în special:
(i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;
(ii) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară;
(iii) dreptul de a ob~ne şi de a renunţa la cetăţenia română;
(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la moştenire;
(vii) dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;
(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;
(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;
(x) dreptul de petiţionare;
e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:
(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la
condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia
împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă
egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare;
(ii) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor
sindicate;
(iii) dreptul la locuinţă;
(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la
securitate socială şi la servicii sociale;
(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;
(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la
activităţi culturale şi sportive;
O dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate
folosinţei publice.
(3) Exercitarea drepturilor enunţate în cuprinsul prezentului
articol priveşte persoanele aflate în situaţii comparabile.
(4) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte
principiile enunţate la alin. (2)."

2. Alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.

https://biblioteca-digitala.ro

152

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

3. La articolul 2 alineatul (5), literele a) şi b) vor avea
următorul cuprins:
„a) instituirea unor măsuri speciale, în vederea protecţiei
persoanelor aflate în minoritate, atunci când acestea nu se bucură
de egalitatea şanselor;
b) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut
în dispoziţiile alin. (2)."
4. La articolul 3, literele a) şi b) vor avea următorul
cuprins:
„a) condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile
de recrutare, selectare şi promovare, accesul la toate formele şi
nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională;
b) protecţia şi securitatea socială;"

5. La articolul 3, după litera O se introduce litera g) cu
următorul cuprins:
„g) alte domenii ale vieţii sociale."
6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4 - În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie
defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o
poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor din
cauza originii sociale ori a unui handicap, fie se confruntă cu un
comportament de respingere şi marginalizare generat de cauze
specifice, cum ar fi o boală cronică necontagioasă ori infectarea
HIV, statutul de refugiat sau azilant."
7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - Constituie contravenţie, conform prezentei
ordonanţe, condiţionarea participării la o activitate economică a
unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de
apartenenţa sa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie,
categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau
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sa la o categorie

defavorizată."

8. La articolul 6, partea introductivă şi litera c) vor
cuprins:
„Art. 6 - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei persoane pentru motivul că aparţine
unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau
unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de
muncă şi protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de
lege, manifestată în următoarele domenii:
c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând
salariul;"

avea

următorul

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7 - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei
ordonanţe, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în
muncă o persoană pentru motivul că aceasta aparţine unei
anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei
categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orientării sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
condiţionarea ocupării unui post prin anunţ sau concurs, lansat de
angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o
· anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la
o categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea
sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia
situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4).
(3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi
repartizarea în muncă vor aplica un tratament egal tuturor celor
aflaţi în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber şi
egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la
consultanţa cu privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de
muncă şi de obţinere a unei calificări şi vor refuza sprijinirea
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cererilor discriminatorii ale angajaţilor. Angajatorii vor asigura
confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia,
religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat
care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă."
10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - Constituie contravenţie, conform prezentei
discriminarea angajaţilor de către angajatori, în raport
cu prestaţiile sociale acordate, din cauza apartenenţei angajaţilor
la o anumită rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, categorie
socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului,
orientării sexuale sau convingerilor promovate de ei."
ordonanţe,

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10 - Constituie contravenţie, conform prezentei
ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale,
discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza
apartenenţei acestora ori a persoanelor care administrează persoana
juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie
socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor
în cauză prin:
a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi
juridice;
b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de
familie, asistenţă medicală, asigurările de sănătate, serviciile de
urgenţă sau alte servicii de sănătate;
c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil
cu destinaţie de locuinţă;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia
orice alt tip de contract;
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e) refuzarea accesului unei persoane sau a unui grup de
persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci,
muzee şi expoziţii;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante,
baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent
dacă sunt în proprietate privată sau publică;
g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun
- prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi
sau prin alte mijloace;
h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de
persoane a unor drepturi sau facilităţi."
12. Articolele 11-14 se abrogă.
13. La articolul 15, alineatele (1), (3), (4) şi (6) vor avea
următorul cuprins:
„Art. 15 - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei
ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă,
grad şi nivel, din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă,
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie
defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului
sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.
(3) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
solicitarea unor declaraţii doveditoare a apartenenţei acelei
persoane sau acelui grup la o anumită etnie, care să condiţioneze
accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educaţie în
limba maternă. Excepţie face situaţia în care în învăţământul
liceal şi universitar candidaţii concurează pe locuri special
acordate pentru o anumită minoritate şi se impune dovedirea,
printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a
minorităţii respective, a apartenenţei la această minoritate.
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(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul
restrângerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ de a
refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunoştinţe
ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor
de înscriere cerute pentru accesul în instituţia respectivă, atât timp
cât refuzul nu este determinat de apartenenţa persoanei în cauză
la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială
sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.
(6) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
orice îngrădiri pe criterii de apartenenţă la o anumită rasă,
naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie
defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor
de învăţământ înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare."

14. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul
cuprins:
„(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe,
orice

comportament

constând

în

determinarea

părăsirii

domiciliului, în deportare sau în îngreunarea condiţiilor de viaţă
şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul
tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând
unei anumite rase, naţionalităţi, etnii sau religii, respectiv al unei
comunităţi, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a
prevederilor prezentei ordonanţe atât obligarea unui grup de
persoane aflate în minoritate de a părăsi localitatea, aria sau
zonele în care locuieşte, cât şi obligarea unui grup de persoane
aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone
locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale."
15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
„Art. 17 - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei
ordonanţe, orice comportament care are ca scop mutarea sau
alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un
cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenenţei acestuia la o
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anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la
o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.
(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul
restrângerii dreptului autorităţilor de punere în aplicare a
planurilor de sistematizare şi amenajare a teritoriului, atât timp
cât mutarea se face în condiţiile legii, iar măsura luată nu este
determinată de apartenenţa persoanei sau a grupului de persoane
în cauză la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială
sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestora."

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
„Art. 18 - Constituie contravenţie, conform prezentei
ordonanţe, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de
persoane în locurile publice din cauza apartenenţei acestora la o
anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la
oricare altă categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză."
17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
„Art. 19 - Constituie contravenţie, conform prezentei
ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice
comportament manifestat în public, având caracter de propagandă
naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori
acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea
demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei
persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de
apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de
convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia."
18. La articolul 20, alineatul (1) va avea

cuprins:
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„Art. 20 - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, art. 10,
art. 15 alin. (1 )-(3) şi alin. (6), art. 16, art. 17 alin. (1 ), art. 18 şi
19 se sancţionează cu amendă între I .OOO.OOO lei şi 1O.OOO.OOO
lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu
amendă între 2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea
vizează un grup de persoane."

*****
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31din13 martie 2002

privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi
omenirii
Textul actului publicat în Monitorul Oficial cu
din data de 28 martie 2002

numărul

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1 - Pentru prevenirea şi combaterea
naţională, rasială

214

incitării

la

ură

sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de
contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă
reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.
Art.2 - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob
se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care
îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul
promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste
sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau
infracţiuni
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religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea
ordinii COJ!Stituţionale sau a institu?ilor democratice, naţionalismul
extremist. ln această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau rară
personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asocia?ile şi
funda?ile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane
juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;
b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege
drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile,
formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care
promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit a);
c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată
definitiv de o instanţă judecătorească română sau străină pentru
una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi
orice persoană condamnată de o instanţă penală internaţională
pentru crime de război sau crime contra umanităţii.

CAPITOLUL II: Infracţiuni şi contravenţii
Art. 3 (1) - Constituirea unei organizaţii cu caracter
fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 5 la
15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o
organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi
sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 4 (1) - Răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de
simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în
vederea răspândirii, a unor astfel de :;imboluri se pedepsesc cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în
public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.
(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1)
sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării
ori educaţiei.
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Art. 5 - Promovarea cultului persoanelor vinovate de
unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea
ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită
prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 6 -Contestarea sau negarea în public a Holocaustului
ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la
5 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 7 - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea
penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.
Art. 8 (1) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei:
a) Răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri
fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea
răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoană juridică;
b) Utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau
xenofobe de către o persoană juridică;
c) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei
fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice
mijloace, în public, de către o persoană juridică.
(2) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la alin. (1)
lit. a) sau b), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei,
cercetării ori educaţiei.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac
de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul
culturii şi cultelor, precum şi de către personalul special abilitat
din cadrul Ministerului de Interne.
(4) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt aplicabile, cu excepţia art. 28 şi 29.
săvârşirea

CAPITOLUL III: Dizolvarea persoanei juridice
Art. 9 (1) - Pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească
persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre
următoarele activităţi:
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a) activităţf specifice organizaţiei cu caracter fascist,
rasist sau xenofob în sensul art. 2 lit. a);
b) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri
fasciste, rasiste ori xenofobe sau deţinerea, în vederea răspândirii,
a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă săvârşită prin
orice mijloace, în public.
(2) Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul
Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.
(3) Competenţa de a judeca în primă instanţă cererea de
dizolvare aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se află
sediul persoanei juridice.
(4) Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac în
condiţiile Codului de procedură civilă.
Art. 10 - Dispoziţiile referitoare la dizolvare nu se aplică
persoanelor juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 9
alin. ( 1) lit. b) în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.
Art. 11 - Dispoziţiile art. 9 se completează, după caz, cu
dispoziţiile Legii nr. 3111990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii şi ale Legii partidelor politice nr. 27 /1996, cu
modificările ulterioare.
CAPITOLUL IV:

Obligaţiile autorităţilor administraţiei

publice
Art. 12 - Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri
publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare,
plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.
Art. 13 (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.
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(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi
omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

****

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANTĂ DE URGENTĂ nr. 36 din 21martie2002
'
'
privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de
cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor
cultului mozaic
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I,
3 aprilie 2002

numărul

223 din data de

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1 - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează
regimul juridic al dreptului de proprietate al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult,
cimitirelor confesionale, băilor rituale, abatoarelor rituale, precum şi
obiectelor de cult care se află efectiv în patrimoniul acesteia.
Art 2 - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă,
următorii termeni reprezintă:
a) lăcaşul de cult - templul, sinagoga, casa de rugăciuni
sau orice altă construcţie destinată oficierilor religioase ale
cultului mozaic;
b) cimitirul confesional - spaţiul destinat înhumării între
hotarele primite la înfiinţarea lui, chiar dacă monumentele
funerare iniţiale nu mai sunt la locul lor şi indiferent de vechimea
lui sau de faptul de a fi sau nu deschis unor noi înhumări;
c) ritualul - ceremonialul religios, cu implicaţii folclorice,
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desfăşurat conform normelor şi regulilor proprii fiecărei religii ori
confesiuni religioase în momentele importante din viaţa unei
comunităţi religioase;
d) baia rituală - orice construcţie care este destinată
efectuării spălărilor rituale;
e) abatorul ritual - orice construcţie care este destinată
sacrificării rituale a animalelor şi păsărilor;
f) obiectele de cult - orice obiect sacru utilizat în
practicarea ritualului în ceremoniile religioase.

CAPITOLUL II: Regimul juridic al proprietăţii
asupra bunurilor aparţinând cultului mozaic
Art.3
(1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor
prevăzute la art. 2 se dobândeşte prin:
a) lege;
b) accesiune imobiliară naturală sau, după caz, artificială;
c) contract;
d) alte moduri prevăzute de lege.
(2) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la
art. 2 încetează dacă bunul a pierit ori proprietatea asupra bunului
respectiv s-a transmis în condiţiile prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă.
Art.4 - Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul
României, aflate în proprietatea Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, pot face obiectul circuitului civil în
condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art.5 - Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitarreligioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau
închiriate, conform dispoziţiilor legale, numai cu avizul
reprezentanţilor cultului mozaic şi în condiţiile respectării normelor
şi regulilor proprii acestei religii, sub sancţiunea nulităţii absolute.
Art. 6 (1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de
servituţi de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul
reprezentanţjlor cultului mozaic.
(2) In condiţiile legii, în vederea protejării bunurilor
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prevăzute

la art. 2 se poate proceda la strămutarea acestora, cu
la alin. (1).
Art. 7 - Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul
României, care au o valoare semnificativă pentru istoria, cultura
şi civilizaţia naţională şi universală, fac parte integrantă din
patrimoniul cultural naţional, fiindu-le conferit regimul de
monument istoric sau, după caz, de bunuri aparţinând patrimoniului
cultural naţional mobil, în condiţiile legii.
Art. 8 - Procedura de clasare, activităţile şi măsurile de
conservare şi protejare a bunurilor prevăzute la art. 7 se
realizează în condiţiile legii.
Art. 9 (1) Ridicarea, restaurarea şi repararea lăcaşurilor de
cult, a băilor şi a abatoarelor rituale, precum şi a altor imobile
destinate activităţii cultului mozaic se realizează numai cu avizul
reprezentanţilor acestui cult şi cu respectarea tradiţiilor şi
regulilor proprii acestei religii şi a dispoziţiilor legale.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. ( 1) din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
autorizaţia de construire pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se
emite în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii.
(3) Persoanele juridice de drept public sau privat cărora le
este solicitat avizul în vederea eliberării autorizaţiei pentru
realizarea lucrărilor de construcţii, prevăzută la alin. (2), au
obligaţia de a emite avizul respectiv în termen de cel mult 5 zile
de la data înregistrării cererii.

avizul

prevăzut

CAPITOLUL III: Sancţiuni
Art. 10 - Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de
urgenţă atrage răspunderea civilă, administrativă, materială,
disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.
Art. 11 Distrugerea parţială sau totală, degradarea ori
aducerea în stare de nefolosinţă, precum şi profanarea imobilelor
prevăzute la art. 2 constituie infracţiuni şi se sancţionează potrivit
art. 217, 218, 219 şi, respectiv, 319 din Codul penal.
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Art. 12 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât
acela pentru care au fost destinate în momentul realizării şi
sfinţirii lor;
b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte sau fapte
de comerţ în interiorul lăcaşurilor de cult, cimitirelor, băilor şi
abatoarelor rituale, rară avizul reprezentanţilor cultului mozaic;
c) ridicarea, restaurarea, repararea şi împrejmuirea
lăcaşurilor de cult şi a celorlalte imobile destinate activităţilor
cultului mozaic, fără avizul reprezentanţilor acestui cult religios.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. ( 1) lit. a) şi b) se
sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se
sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Art. 13 Contravenţiile prevăzute la art. 12 se constată şi
sancţiunile se aplică de inspectorii din cadrul direcţiilor pentru
cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, împuterniciţi prin ordin al ministrului
culturii şi cultelor.
Art. 14 Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor se aplică în mod
corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă
de urgenţă.

****
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE Nr. 142 din 27 iulie 1999 privind sprijinul statului
pentru salarizarea clerului
Textul actului publicat în Monitorul Oficial , Partea I, nr 361
din data de 29 iulie 1999

Art. 1 (1) Statul român sprijină cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de
stat, la cererea acestora.
(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile
prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios
recunoscut.
(3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care
statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de
stat, pentru fiecare cult religios, se aprobă anual de Secretariatul
de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor
religioase recunoscute, ţinând seama de numărul de adepţi ai
fiecărui cult, precum şi de fondul alocat în acest scop.
Art. 2 (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului
clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor
religioase din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte
după cum urmează:
a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat
celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, beneficiază de o
indemnizaţie lunară, stabilită pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţă sectorială, prevăzute în anexa nr.
IA. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru
personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea
drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul
salarial;
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b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul
decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de salariul de bază lunar,
stabilit pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de
referinţă sectorială, prevăzute în anexa nr. lB;
c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în
unităţile de cult beneficiază de salariile de bază lunare stabilite pe
baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţă
sectorială, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Indemniza~ile şi salariile de bază lunare, calculate
potrivit alin. (1), sunt în sumă brută şi sunt impozabile, potrivit legii.
Art. 3 Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite şi
condi~ile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical
prevăzut la art. 2 alin. ( 1) lit. c) se aprobă de către Secretariatul de Stat
pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.
Art. 4 De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul
Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în
condiţiile prevederilor art. 2, inclusiv contribuţia la asigurările
sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la
Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.
Art. 5 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
legi, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române
din afara graniţelor, în vederea menţinerii identităţii lor culturale,
lingvistice şi religioase, se alocă de la bugetul de stat, pentru
personalul clerical de cetăţenie română, o sumă reprezentând
echivalentul în lei al drepturilor în valută, stabilite în cuantum
net, prin asimilare, prevăzută prin hotărâre a Guvernului, cu
funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis în misiune
permanentă în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile
consulare şi la alte reprezentanţe ale României în străinătate.
(2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevăzute
la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contribuţiei la
asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi,
respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de-şomaj, se asigură
prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un număr
de 52 de posturi.
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Art. 6 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi
personalul clerical prevăzut la art. 2 şi 5 nu mai beneficiază de
alte contribuţii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonanţei
Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la
bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului
unităţilor de cult din ţară şi a personalului deservent al cultului
ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin
Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei
Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri
şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea
cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare.
Art. 7 Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu
beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în
conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea
personalului încadrat în aceste unităţi.
Art. 8 Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul
cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt
aplicabile prevederile prezentei legi.
Art. 9 Modul de utilizare a fondurilor alocate de la
bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului
Secretariatului de Stat pentru Culte şi al altor organe abilitate de lege.
Art. 10 Anexele nr. lA, lB şi 2 fac parte integrantă din
prezenta lege.
Art. 11 Guvernul va elabora norme metodologice de
aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu
cultele religioase.

****
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ANEXĂ

Salariile personalului clerical al cultelor religioase, în
conformitate cu prevederile Legii Bugetului pe anul 2005

Patriarh
6041

Mitropolit
5565

ANEXA IA
Arhiepiscop
Muftiu
SefRabin
Ep. Sef cult
5237

Episcop
Pres.uniune
Prim delegat
Ep. vie.patriarh
4583

-leiEiscop vicar
Episcop coajutor
Episcop auxiliar
Arhiereu vicar
3869

ANEXA lB
Vicepres.uniune
Delegat
Vic.indep.
Vic.adtiv.patriarh.
Vie.general
Secretar general
Cons.patriarh.
1237

Secret.patriarh.
Insp.g-ral.bis.
Vie.ad-tiv .eparh.
1072

Cons.eparh.
Secret.eparh.
Insp.eparh.
Protopop
Exarh
Secret.Sf.Sinod
742

ANEXA2

553

Preot studii
superioare gr.11
463

Preot studii
superioare,
definitiv
433

Preot studii medii,
gr. I
402

Preot studii medii,
gr. II
401

Preot studii medii,
definitiv
399

Preot studii
superioare, gr. I
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGEA FONDULUI FUNCIAR
republicată

în Monitorul Oficial Partea I., nr. 1 din 5 ianuarie 1998

(Extrase)
Art. 22 (1) - Din terenurile agricole, comisiile vor atribui
în proprietate, la cerea consiliilor parohiale ori a altor organe
reprezentative ale comunităţilor locale de cult - din mediul rural o suprafaţă de teren până la 5 ha. în echivalent arabil pentru
fiecare parohie sau schit, aparţinând cultelor recunoscute de lege,
ori de până la 10 ha. teren agricol în echivalent arabil în cazul
mânăstirilor, în măsura în care toate aceste aşezăminte au posedat
în trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de
producţie, )ar în prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafeţe
restrânse. In zonele necooperativizate, reconstituirea dreptului de
proprietate se va face din terenurile aflate în proprietatea statului
şi în administrarea primăriilor, la propunerea acestora, prin
decizia prefectului.
(3) - Organele reprezentative ale unităţilor de cult,
recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea
dreptului de proprietate şi pentru suprafaţa de teren agricol care
reprezintă diferenţa dintre suprafaţa de 5 ha., în cazul parohiilor,
şi suprafaţa pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de
10 ha., şi pentru Suprafaţa de 10 ha, în cazul mânăstirilor, şi
suprafaţa ce au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.
6.- Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole care le-au aparţinut în proprietate, în limita
suprafeţelor pe care le-au avut, şi organele reprezentative ale altor
unităţi de cult, astfel :
(2) centrul patriarhal, până la 200 ha.;
(3) centrele eparhiale, până la 100 ha.;
(4) protoieriile, până la 50 ha. ;
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

171

(5) parohiile din mediul urban, până la 10 ha. ;
(6) filialele din mediul rural şi urban , până la 10 ha.

****

•

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr. 1din11ianuarie2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8
din 12 ianuarie 2000

(Extrase)
Art.3 (2) În cazul în care în localitate nu există suprafeţe
de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în condiţiile
alin. ( 1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face şi din
suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a
oraşului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, şi, după caz, în situaţiile în care
prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile se
constată nulitatea absolută a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec în proprietatea privată a statului în baza
unor astfel de hotărâri.
(3) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea
dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin. (2), se vor
acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat.
(4) Despăgubirile se vor acorda începând cu suprafeţele
cele mai mici care nu pot fi retrocedate
Art. 23 (1) Organele reprezentative ale unităţilor de cult,
constituite până la intrarea în vigoare a prezentei legi, dobândesc
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prin reconstituire suprafeţe de teren agricol din fondul bisericesc
al cultului căruia îi aparţin, astfel:
a) centre eparhiale, până la 100 ha;
b) protoierii, până la 50 ha;
• c) mânăstiri şi schituri, până la 50 ha;
d) parohii şi filii, până la 10 ha.
(2) Pentru persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute
de lege, din mediul rural şi din mediul urban, prevăzute la alin.
(1), sunt şi rămân aplicabile, de asemenea, dispoziţiile art. 3 alin.
(2)-( 4) din prezenta lege.
Art. 29 (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea
fondului funciar nr. 1811991, republicată, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi
eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei,
schitului, mânăstirii, instituţiei de învăţământ, indiferent de forma
acesteia, în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate,
dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă terenurile sunt situate
pe raza mai multor localităţi.
(2) Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mânăstirile,
constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi,
dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe până la limita de 30 ha
din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de
lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în judeţul
în care a fost constituită parohia, schitul sau mânăstirea

* (În conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005
din pachetul de legi privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în
Parlament, unităţile de cult pot cere reconstituirea dreptului
de proprietate a întregii suprafeţe deţinute în anul 1945, dacă
au avut suprafeţe mai mari decât cele retrocedate până la
intrarea în vigoare a acestei legi).
****
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GUVERNUL ROMÂNIEI
nr. 82 din 30 august 2001

ORDONANŢA

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile
de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România
Textul actului publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 543
din Ol septembrie 2001

Art. 1 (1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ
teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea
acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, primesc de la
bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de
contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite
din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.
(2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. (1) vor fi
nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor
stabilite de acestea.
Art. 2 (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical
angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se
asigură, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:
a) de la bugetele locale:
- 17.500 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat
în unităţile de cult din ţară prevăzute la art. 1. Contribuţia lunară
este la nivelul salariului minim brut pe economie şi poate fi
indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea
preţurilor de consum;
- sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la
bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata
ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate;
b) de la bugetul de stat:
- 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în
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unităţile şi instituţiile

de învăţământ teologic prevăzute la art. 1.
este la nivelul salariului minim brut pe economie
şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu
creşterea preţurilor de consum;
- 30 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să
deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe
Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50%
din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu
funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi
desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor
consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate;
- sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la
bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului
de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate.
(2) Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi
modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare
a bugetului de stat.
(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în
vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).
Art. 3 (1) De la bugetul de stat se pot aloca, prin bugetul
Ministerului Culturii şi Cultelor sau prin bugetele judeţelor, fonduri
pentru restaurarea lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice,
pentru construirea lăcaşurilor de cult de valoare deosebită, pentru
achiziţionarea de imobile necesare în vederea desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter
internaţional realizate de cultele religioase din România.
(2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru
completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse,
pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea
şi întrepnerea bunurilor de patrimoniu ap~nând cultelor, precum şi
pentru activităple de asistenţă socială suspnute de acestea.
Art. 4 - Respectarea destinaţiei fondurilor alocate este
supusă controlului organelor abilitate prin lege.
Contribuţia lunară
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Art. 5 - Guvernul va aproba normele metodologice de
aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului
Administraţiei Publice şi Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 6 - Prezenta ordonanţă intră în vigoare pe data de 1
ianuarie 2002.
Art. 7 - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se
abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici
sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din
29 august 2000, cu modificările ulterioare, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 244/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001, precum şi orice alte
dispoziţii contrare, cu excepţia prevederilor art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau
fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din
conducerea cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobată prin Legea nr.
130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 354 din 21 decembrie 1994, şi ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri,
din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie
1999, aprobată prin Legea nr. 25/2001, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001.

****
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr. 125 din 18 martie 2002 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198
din 25 martie 2002

Art. 1 - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 30
august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.IO din Legea nr.
324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1
septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
1. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 2 va
avea următorul cuprins:
„Art. 2 (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical
angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură,
la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:"
2. După alineatul (3) al articolului 2 se introduc alineatele
(4) şi (5) cu următorul cuprins:
„(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase
recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură
potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile
administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi
ai fiecărui cult religios, şi se comunică Ministerului Culturii şi Cultelor.
(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor
religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se
asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Ministerul
Culturii şi Cultelor."
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3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3 - ( 1) Se alocă de la bugetul de stat, în limita
prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor,
fonduri pentru restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult care
sunt monumente istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural
naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, pentru completarea fondurilor proprii necesare
întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau
fără venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor culturalreligioase, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult,
pentru achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii
unităţilor de cult şi de asistenţă socială susţinute de acestea,
pentru sprijinirea activităţilor de asistenţă socială organizate de
cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine pentru
bătrâni şi alte forme de asistenţă, pentru susţinerea unor acţiuni cu
caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România.
(2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru
completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse,
pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult şi pentru
conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care
fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi
pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de acestea."
Art. 2 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare.

****
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE nr. 1470 din 12 decembrie 2002 privind

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 947
din 23 decembrie 2002

Articol unic
Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

****
NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2002 pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1- Prezentele norme metodologice se aplică tuturor cultelor
religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiază, la
cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale,
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
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religioase recunoscute din România, denumită în continuare ordonanţă.
Art. 2 - (1) În sensul prezentelor nonne metodologice,
prin tennenul lăcaşuri de cult se înţelege imobilele, cum ar fi:
biserici, case de rugăciune, temple, moschei, sinagogi, case de
adunare etc., precum şi ansambluri monahale, clopotniţe, arhondaricuri, trapeze, paradisuri, chilii şi alte clădiri şi dependinţe
asimilate acestora, care deservesc cultele, asociaţiile şi fundaţiile
religioase recunoscute din România, pentru desfăşurarea serviciilor
religioase specifice.
(2) Prin întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult cu
venituri mici sau fără venituri, prevăzute la art. 3 lit. e), se
înţelege totalitatea activităţilor de readucere şi menţinere a
acestora la parametrii de funcţionare nonnală, respectiv efectuarea
lucrărilor necesare bunei funcţionări prin asigurarea de cheltuieli
materiale şi de servicii pentru:
a) întreţinere şi gospodărire;
b) procurarea de materiale;
c) prestări de servicii cu caracter funcţional;
d) procurarea şi întreţinerea obiectelor de inventar.

CAPITOLUL II: Acordarea sprijinului financiar sub formă
de contribuţii
Art. 3 Ministerul Culturii şi Cultelor acordă sprijin financiar,
în limita prevederilor bugetare, pentru:
a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)
din ordonanţă pentru completarea drepturilor salariale ale
personalului neclerical;
b) sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat,
Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi Fondului de asigurări
sociale de sănătate, aferente contribuţiilor alocate conform art. 2
alin. ( 1) lit. b) din ordonanţă;
c) restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult care sunt
monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România;
d) restaurarea şi conservarea bunurilor din patrimoniul
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cultural naţional mobil al cultelor religioase recunoscute în România;
e) completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi
funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri;
f) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase;
g) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnicoeconomice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi repararea
lăcaşurilor de cult care aparţin cultelor religioase din România;
h) achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţilor unităţilor de cult şi de asistenţă socială susţinute de acestea;
i) sprijinirea activităţilor de asistenţă socială organizate de
cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de
plasamente, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţă;
j) susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional
realizate de cultele religioase recunoscute din România.
Art. 4 - Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, alocă lunar din bugetul local sumele
necesare pentru:
a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din
ordonanţă, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical;
b) plata contribuţiilor prevăzute la lit. a), în vederea
achitării obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la
Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări
sociale de sănătate;
c) completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:
- întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri
sau cu venituri mici;
- construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor
tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi
reparării lăcaşurilor de cult;
- conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu
aparţinând cultelor religioase;
- desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială.
Art. 5 - Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se face prin
hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al
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Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult,
formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult.
Art. 6 - Personalul neclerical angajat în unităţile de cult
beneficiază de contribuţii pentru completarea drepturilor salariale
numai pentru posturile unde acesta îşi are funcţia de bază.
Art. 7 - Alocarea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit.
a) din ordonanţă se face la propunerea unităţilor centrale care
reprezintă cultul sau, după caz, a unităţilor centrale de cult, pe
baza solicitărilor primite de la unităţile locale de cult, prin
hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
Art. 8 (1) Sumele pentru plata contribuţiilor aferente
perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum şi fondurile
aferente perioadei în care titularii posturilor se află în incapacitate
temporară de muncă se restituie la bugetul judeţului, respectiv al
municipiului Bucureşti.
(2) În cazul transferului unui post dintre cele prevăzute la
art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, sprijinul financiar aferent
acestuia se asigură prin regularizare între conturile consiliilor
judeţene respective, la cererea unităţii centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, a unităţii centrale de cult.
Art. 9 Virarea fondurilor aprobate pentru personalul
neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă se face
prin ordin de plată de către preşedintele consiliului judeţean,
respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către
unitatea centrală de cult, astfel încât plata drepturilor salariale
cuvenite personalului neclerical să se facă cel mai târziu în ultima
zi lucrătoare a lunii.
Art. 10 Justificarea utilizării sumelor prevăzute la art. 6 se
face lunar, prin prezentarea listelor de plată de către unitatea
centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către
unitatea centrală de cult. Listele se prezintă compartimentului de
specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean, respectiv
al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în perioada 1-10
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a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
Art. 11 Fondurile pentru plata contribuţiilor personalului
neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţă se
asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii
şi Cultelor, la cererea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ teologic
autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea cultelor
religioase recunoscute din România şi neintegrate în învăţă
mântul de stat, respectiv a Patriarhiei Române.
Art. 12 Virarea fondurilor aprobate pentru personalul
neclerical prevăzut în art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţă se face lunar
de către Ministerul Culturii şi Cultelor către unităţile şi instituţiile de
învăţământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanţă, respectiv către
personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străină
tate ale Bisericii Ortodoxe Române.
Art. 13 (1) Justificarea utilizării sumelor alocate
personalului neclerical, prevăzute la art. 12, se face lunar către
Ministerul Culturii şi Cultelor prin prezentarea listelor de plată de
către unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la
art. 1 din ordonanţă.
(2) Justificarea utilizării sumelor în valută se face lunar, în
perioada 1-10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, prin
transmiterea confirmărilor de primire către Ministerul Culturii şi
Cultelor de către personalul neclerical trimis să deservească
aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

acordă

CAPITOLUL III: Documentele pe baza cărora se
sprijinul financiar
Art. 14 Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau

de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţă, se
acordă pe baza următoarelor documente:
a) cerere care va cuprinde antetul şi adresa unităţii
solicitante, stadiul în care se află lucrările până la data redactării
cererii şi volumul de lucrări rămase de executat, precum şi
motivarea solicitării; dacă este cazul se va menţiona şi dacă unitatea
de cult a primit sau va solicita sprijin financiar din alte surse;
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lucrări, la preţuri actualizate şi potnv1t
în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată,
pentru lucrările rămase de executat;
c) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii
capitale şi construcţii noi, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din
patrimoniul cultural naţional se va prezenta şi o copie a avizului
eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului
cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea
şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;
e) în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a
paraclisului se va prezenta şi copia autorizaţiei eliberate de Comisia
pentru pictură bisericească;
f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială se va
depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent;
g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult cererea
de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului
de activitate în care se încadrează solicitarea.

b) devizul de

reglementărilor

CAPITOLUL IV: Justificarea sprijinului financiar
Art. 15 La întocmirea deconturilor justificative pentru
sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanţă se vor avea
în vedere următoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox,
vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;
b) nu se vor admite la justificare documente care conţin
achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a
fost acordat sprijinul financiar;
c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu
prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată,
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ordine de

e)

plată

sau

chitanţe,

respectiv bonuri de

casă;

chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod

obligatoriu în conţinutul lor următoarele: scopul plăţii, operaţi
unea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele
care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se
întocmesc facturi fiscale;
O chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi pentru pictură şi procurări de materiale de la particulari - trebuie
să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului,
în clar, precum şi actul de identitate. Chitanţele vor fi certificate
de primar sau de un împuternicit al acestuia;
g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu
copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii
banilor şi chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii
de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
h) pentru lucrările de pictură se va trimite o copie a statului
de plată şi a ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe salarii,
conform legii;
i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai
târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii
sprijinului financiar în a doua parte a trimestrului IV justificarea
se va face în cel mult 45 de zile de la primirea acestuia.
Art. 16 (1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3
din ordonanţă pot fi transmise unităţii centrale de cult care reprezintă
cultul sau, după caz, unităţii centrale de cult, integral ori eşalonat.
(2) La acordarea tranşei a doua şi următoarelor este
obligatorie justificarea prin extras de cont a sumei primite anterior.
Art. 17 - Modul de respectare a destinaţiei fondurilor
alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de către unitatea
centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către
unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se
face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului
organelor abilitate potrivit legii.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a
administraţiei publice locale
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 204
din 23 aprilie 2001

Art 38 (2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
Art. 95 (2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti exercită, în principal, următoarele atribuţii:
s) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.
Art. 104 (1) Consiliul judeţean, ca autoritate deliberativă
a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean,
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
n)asigură sprijin financiar pentru acţiuni culturale sau desfăşurate
de cultele religioase, precum şi pentru activităţi educativştiinţifice şi sportive;

z)

****
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 57112003)
Textul actului publicat în Monitorul Oficial , Partea I, nr. 927
din data de 23 decembrie 2003

(Extrase)
Art. 15: Scutiri
e) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din activităţi

economice care sunt utilizate pentru
scop caritabil;

susţinerea activităţilor
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f) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din producerea
valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult,
potrivit legii, şi pentru veniturile obţinute din chirii, cu condiţia ca
sumele respective să fie utilizate, în anul curent sau în anii următori,
pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrările
de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a
clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ şi pentru acţiuni specifice
cultelor religioase, inclusiv veniturile din despăgubiri sub formă
bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de
legile privind reconstituirea dreptului de proprietate;
Art. 141: Scutiri pentru operaţiunile din interiorul ţării
(2) Alte operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată:
i) livrarea obiectelor şi veşmintelor de cult religios,
tipărirea cărţilor de cult, teologice sau cu conţinut bisericesc şi
care sunt necesare pentru practicarea cultului, precum şi furnizarea de
bunuri asimilate obiectelor de cult, conform art. 1 din Legea nr.
103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 143: Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni
similare şi pentru transportul internaţional
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată:
m) construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea şi reabilitarea lăcaşurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop;
Art. 250: Scutiri
(1) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru:
3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult,
aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi părţile lor
componente locale, cu excepţia incintelor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
Art. 257: Scutiri
Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al
unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;
şi
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Art. 269: Scutiri
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
nu se datorează pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire
pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;

****
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr 112
din 6 februarie 2004

Art. 15: Scutiri
(1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii:

PARTEA 4: Codul fiscal:
e) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din
activităţi economice care sunt utilizate pentru susţinerea activită
ţilor cu scop caritabil;
PARTEA 41 : Norme metodologice:
5. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit cultele
religioase pentru profitul impozabil corespunzător veniturilor obţinute din
activităţi economice, altele decât cele menţionate la art. 15 alin. (1) lit. f)
din Codul fiscal, în situaţia în care sumele respective sunt utilizate în anul
curent pentru susţinerea activităţilor cu scop caritabil, cum ar fi: ajutorarea persoanelor aflate în dificultăţi materiale, a oamenilor fără adăpost, a
centrelor de îngrijire a copiilor şi bătrânilor etc. Justificarea utilizării
veniturilor pentru susţinerea activităţilor cu scop caritabil se realizează în
baza documentelor care atestă efectuarea cheltuielilor respective.
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PARTEA 5: Codul fiscal:
f) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din
producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare
activităţii de cult, potrivit legii, şi pentru veniturile obţinute din
chirii, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul
curent sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea
unităţilor de cult, pentru lucrările de construcţie, de reparaţie şi de
consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru
învăţământ şi pentru acţiuni specifice cultelor religioase, inclusiv
veniturile din despăgubiri sub formă bănească, obţinute ca urmare
a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstitQirea
dreptului de proprietate;
PARTEA 250: Codul fiscal
Art. 250: Scutiri
(1) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru:
3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult,
aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi părţile lor
componente locale, cu excepţia incintelor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
PARTEA 250 1 : Norme metodologice:
23. (1) Prin sintagma clădirile care, prin destinaţie,
constituie lăcaşuri de cult, menţionată la art. 250 alin. (1) pct. 3, se
înţelege bisericile - locaşurile de închinăciune, casele de rugăciuni şi anexele acestora. Termenul lăcaş este variantă a termenului locaş.
(2) Anexele bisericilor se referă la orice incintă care are
elementele constitutive ale unei clădiri, proprietatea oricărui cult
recunos-cut oficial în România, cum ar fi: clopotniţa, cancelaria
parohială, agheasmatarul, capela mortuară, casa parohială cu
dependinţele sale, destinată ca locuinţă a preotului/preoţilor slujitori
personalului deservent, incinta pentru aprins lumânări, pangarul,
troiţa, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, aşezământul
cu caracter social-caritabil, arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru
desfăşurarea activităţilor cu caracter administrativ-bisericesc, reşedinţa
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chiriarhului, precum şi altele asemenea; prin aşezământ cu caracter
social-caritabil se înţelege căminul de copii, azilul de bătrâni, cantina
socială sau orice altă incintă destinată unei activităţi asemănătoare.
(3) Cultele religioase recunoscute oficial în România,
organizate potrivit statutelor proprii, sunt persoane juridice. Pot fi
persoane juridice şi componentele locale ale acestora, precum şi
aşezămintele, asociaţiile, ordinele şi congregaţiile prevăzute în
statutele lor de organizare şi funcţionare, dacă acestea au
elementele constitutive ale persoanelor juridice, potrivit prevederilor
Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 4
august 1948, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Cultele religioase recunoscute oficial în România sunt:
a) Biserica Ortodoxă Română;
b) Biserica Romano-Catolică;
c) Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică);
d) Biserica Reformată (Calvină);
e) Biserica Evanghelică Lutherană de Confesiune Augustană
f) Biserica Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiterială (S.P.);
g) Biserica Unitariană;
h) Biserica Armeană;
i) Cultul Creştin de Rit Vechi;
j) Biserica Creştină Baptistă;
k) Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică;
I) Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea;
m) Cultul Creştin după Evanghelie;
n) Biserica Evanghelică Română;
o) Cultul Musulman;
p) Cultul Mozaic;
r) Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova";
s) alte culte religioase recunoscute oficial în România.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
L E G E A nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul
exclusiv al cultelor religioase pentru producerea
obiectelor de cult
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 224
din 1 octombrie 1992

Art. 1 - Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte
religioase au în exclusivitate dreptul de producere şi valorificare a
obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor
de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare
practicării cultului.
Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg
vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, cruci,
crucifixe, mobilier bisericesc, cruciuliţe şi medalioane cu imagini
religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios şi alte
asemenea. Se asimilează obiectelor de cult şi calendarele
religioase, precum şi produsele necesare exercitării activităţii de
cult, cum ar fi tămâia şi lumânările, cu excepţia celor decorative
şi a celor pentru nunţi şi botezuri.
Prin veşminte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg şi
stofele şi broderiile specifice necesare realizării veşmintelor respective.
De asemenea, se asimilează obiectelor de cult, tipăriturile
de cult, manualele şi cursurile teologice necesare desfăşurării
activităţii din instituţiile de învăţământ religios ale cultului respectiv.
Art. 2 - Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute
la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele
religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată
în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei
sale exclusivităţi.
Art. 3 - Ilustratele, pliantele, albumele de artă şi filmele
prezentând lăcaşuri de cult sau obiecte de artă bisericească, cu
excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultu~al naţional se
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pot realiza numai cu acordul cultului respectiv.
Art. 4 - Încălcarea prevederilor art. 1 const1tme
contravenţie dacă fapta, potrivit legii, nu este infracţiune şi se
sancţionează cu amendă de la 100.000 la 500.000 lei.
Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către
organele de poliţie, primării sau organele de control ale Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
Art. 5 - Producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor
necesare activităţii de cult prevăzute la art. 1 este scutită de la
impozitare.

****
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 iunie 2000
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind
dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea
obiectelor de cult
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 308
din 4 iulie 2000

Articol unic
Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase
pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 244 din 1 octombrie 1992, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:
,,Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie dacă
fapta, potrivit legii, nu este considerată infracţiune şi se
sancţionează cu amendă de la un I.OOO.OOO lei la 5.000.000 lei."
2. După alineatul 1 al articolului 4 se introduce un nou
alineat cu următorul cuprins:
„Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenhttps://biblioteca-digitala.ro
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ţiei,

precum şi cele rezultate din săvârşirea acesteia se confiscă."
3. Articolul 4 se completează cu un alineat final cu următorul
cupnns:
„Contravenţiei prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile
dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor."

****
LEGE nr.2 din 29 ianuarie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.92/2000 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase
pentru producerea obiectelor de cult
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48
din 29 ianuarie 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.92 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru
producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.308 din 4 iulie 2000, cu următoarea modificare:

- La punctul 1, alineatul 1 al articolului 4 va avea
cuprins:

următorul

,,Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie dacă
fapta, potrivit legii, nu este considerată infracţiune şi se
sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei."

****
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr. 195 din 6 noiembrie 2000
privind constituirea şi organizarea clerului militar
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, p.1, nr. 561
din 13 noiembrie 2000

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Clerul militar se constituie din preoţii militari
care îşi desfăşoară activitatea în structurile forţelor armate.
(2) Clerul militar se instituie în Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii,
Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază,
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei Direcţia Generală a Penitenciarelor, în scopul satisfacerii
cerinţelor spiritual-religioase ale militarilor; membrii săi contribuie, prin mijloace specifice şi în limitele misiunii pastorale pe
care o au, la cultivarea virtuţilor ostăşeşti, la formarea răspunderii
civice şi a sentimentelor patriotice în rândul militarilor.
Art. 2 - Preotul militar este slujitorul unei biserici sau al
unui cult recunoscut de lege, încadrat în structurile forţelor
armate, învestit cu dreptul de a oficia acte de cult şi de a transmite
învăţătura moştenită credincioşilor pe care îi păstoreşte.
Art. 3 (1) - Activităţile duhovniceşti şi religioase se
desfăşoară conform rânduielilor bisericeşti, după programul stabilit de preotul militar, cu aprobarea comandantului unităţii.
Participarea militarilor la aceste activităţi se face pe baza opţiunii
liber exprimate a acestora.
(2) Participarea militarilor la activităţile de educaţie
religioasă, morală sau civică, la serviciile religioase prilejuite de
sărbătorile naţionale, depunerea jurământului, Ziua Eroilor, zilele
categoriilor de forţe ale armatei, armelor, zilele unităţilor, din
duminici şi sărbători, precum şi la programul educativ-patriotic legat
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de acestea se desfăşoară confonn planului pregătirii pentru luptă.
Art. 4 - Preoţii militari desfăşoară în unităţi şi în
garnizoane atât activitate pastorală, potrivit doctrinei şi practicii
cultului respectiv, cât şi activitate de educaţie moral-religioasă, în
spirit patriotic, pentru militarii în tennen, militarii cu tennen
redus, militarii angajaţi pe bază de contract, cadrele militare,
salariaţiii civili şi familiile acestora care locuiesc în perimetrul
unităţilor militare respective.
Art. 5 (1) Serviciile religioase se efectuează, în timp de
pace, în lăcaşurile de cult din unităţile militare sau în cele locale
anume destinate, în spaţii special amenajate ori pe terenuri de
instrucţie.

(2) În campanie, în stare de asediu sau în stare de urgenţă,
serviciile religioase se efectuează în forme şi locuri adecvate situaţiilor respective.
Art. 6 (1) La serviciile religioase preoţii militari poartă
vestimentaţia cultului de care aparţin, iar în celelalte ocazii,
uniforma militară clericală adecvată.
(2) Normele privind descrierea uniformei militare
clericale, a însemnelor distinctive şi de ierarhizare se stabilesc
prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Art.7 - Apartenenţa confesională a militarilor este cea
declarată de aceştia.
Art. 8 - În toate unităţile şi fonnaţiunile militare se
interzice atragerea militarilor spre o credinţă anume, prin fonne şi
mijloace abuzive sau altele decât cele liber consimţite.
CAPITOLUL II
Organizarea clerului militar
Art. 9 (1) Recrutarea preoţilor militari se face de către
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul
Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul
de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi
Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, din rândul
personalului hirotonit sau ordinat care are numai cetăţenie română,
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recomandat de un cult legal constituit, licenţiat în Teologie pastorală
şi având celApuţin 2 ani de activitate bisericească.
(2) Incadrarea preoţilor militari se face prin concurs.
(3) Candidaţii declaraţi admişi vor urma cursuri de
pregătire specifice, organizate de instituţiile prevăzute la art. 1, în
colaborare cu cultele religioase care au recomandat preoţi pentru
mediul militar.
Art. 10 (1) În Ministerul Apărării Naţionale, în Ministerul
de Interne şi în Ministerul Justiţiei se organizează şi funcţionează
câte o secţi~ de asistenţă religioasă.
(2) In celelalte instituţii în care activează preoţi militari se
constituie structuri adecvate cerinţelor, stabilite prin ordin al
conducătorilor respectivelor instituţii.
(3) Organizarea, compunerea şi atribuţiile structurilor
prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin regulamentul de
organizare şi funcţionare.
Art. 11 (1) Şeful Secţiei de asistenţă religioasă are rang
onorific de vicar administrativ şi este numit în funcţie de
ministrul de resort, la propunerea Bisericii Ortodoxe Române, în
urma consultării ecumenice a cultelor care au reprezentare în
cadrul ministerelor menţionate la art. 10 alin. (1), dintre preoţii
care întrunesc condiţiile pentru această funcţie.
(2) Şeful Secţiei de asistenţă religioasă coordonează activitatea preoţilor, pastorilor sau a deservenţilor altor culte, permanenţi
şi angajaţi p~ bază de convenţii civile de prestări de servicii.
(3) In îndeplinirea atribuţiilor sale şeful Secţiei de
asistenţă religioasă colaborează, pe linie militară, cu un consilier,
ofiţer în activitate.
Art. 12 (1) Pentru acoperirea unor nevoi de asistenţă
religioasă vor putea fi angajaţi clerici din unităţile de cult, pe bază
de convenţii civile de prestări de servicii, în condiţiile art. 3 lit. a)
şi ale celorlalte prevederi ale Legii nr. 130/1999 privind unele
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.
(2) Clericii angajaţi potrivit alin. (1) sunt recomandaţi de
episcopul locului sau de şeful local al cultului respectiv,
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selecţionaţi şi abilitaţi de secţiile de asistenţă religioasă, şi
să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (3).

trebuie

(3) Pe durata activităţii lor clericii angajaţi pe bază de
civile de prestări de servicii vor respecta îndatoririle ce
le revin clericilor militari permanenţi. Pe perioada respectivă
aceştia nu dobândesc calitatea de salariat şi nu beneficiază de
drepturile prevăzute în legislaţia privind protecţia şomerilor, în
condiţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 130/1999.
Art. 13 - Drepturile salariale ale clericilor angajaţi pe
bază de convenţii civile de prestări de servicii se vor stabili în
raport cu volumul de activitate desfăşurată lunar de aceştia.
Art. 14 - Preoţii militari se subordonează militaradministrativ şefilor structurilor militare în care sunt încadraţi şi
spiritual-canonic ierarhiei bisericeşti care i-a recomandat.
Art. 15 - Preoţii militari sunt asimilaţi corpului ofiţerilor,
după cum urmează:
a) asimilaţi gradului de maior: preoţii de garnizoană
categoria I şi preoţii asistenţi;
b) asimilaţi gradului de locotenent-colonel: preoţii de
garnizoană categoria a II-a;
c) asimilaţi gradului de colonel: preoţii de garnizoană
categoria a III-a, preoţi ai Garnizoanei Bucureşti, preoţi în
Secţia de asistenţă religioasă;
d) asimilaţi gradului de general de brigadă: inspector
general şi şef al Secţiei de asistenţă religioasă.

convenţii

CAPITOLUL III
Îndatoririle şi drepturile preoţilor militari
Art. 16 - Prevederile art. 9-12, 14, 17-28 şi 112 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplică în mod
corespunzător şi preoţilor militari şi familiilor acestora, după caz.
Art. 17 - Preotul din structurile militare are, în principal,
următoarele îndatoriri:
a) oficiază Sfânta Liturghie, celelalte slujbe şi servicii
religioase, administrează Sfintele Taine, asigurând mărturisirea şi
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personalului militar şi civil, desfăşoară activitatea de
de grup în unităţi, în condiţiile prevăzute
la art. 3 alin. (1);
b) transmite militarilor de aceeaşi religie sau confesiune cu
el învăţătura de credinţă a cultului religios pe care îl reprezintă;
c) desfăşoară activitate de educaţie moral-religioasă, etică
şi civică a personalului armatei;
d) colaborează nemijlocit cu ceilalţi factori educaţionali
din unităţi, comandamente şi garnizoane pentru organizarea
serviciilor religioase, cu ocazia unor evenimente importante din
istoria şi spiritualitatea poporului român;
e) acordă asistenţă religioasă, la cerere, tuturor militarilor,
inclusiv celor aflaţi în spitale, penitenciare sau în arestul unităţilor;
t) participă prin mijloace pastorale specifice la formarea
spirituală, la prevenirea şi combaterea manifestărilor antisociale;
g) se preocupă, alături de comandanţi sau şefi, de starea
psiho-morală şi disciplinară a militarilor;
h) participă, cu aprobarea comandanţilor, la programele
de pregătire pastorală organizate de cultul religios respectiv, fără
a afecta activitatea de asistenţă din structurile militare în care îşi
desfăşoară activitatea, sau la cele de pregătire militară organizate
de structurile în care sunt încadraţi.
Art.18 - Preoţilor militari le este restrânsă exercitarea
unor drepturi şi libertăţi, astfel:
a) căsătoria cu o persoană apatridă sau care nu are
exclusiv cetăţenie română este condiţionată de obţinerea aprobării
prealabile a conducătorilor instituţiilor în care sunt încadraţi;
b) participarea la mitinguri, demonstraţii sau întruniri cu
caracter politic ori sindical este interzisă;
c) preoţii militari se pot deplasa în străinătate în condiţiile
care se stabilesc prin ordine şi dispoziţii cu caracter intern;
d) opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului, dar nu în faţa militarilor păstoriţi;
e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter
profesional, tehnico-ştiinţific, cultural şi sportiv-recreativ, cu excepţia
pastoraţie individuală şi
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celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei militare, este permisă în condiţiile stabilite prin regulamente;
f) preoţii militari permanenţi nu pot funcţiona ca preoţi de
parohie decât după încetarea activităţii în rândul clerului militar.
Art. 19 (1) Pentru acte de eroism, curaj şi devotament în
executarea unor misiuni, precum şi pentru merite deosebite în
îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, preoţilor militari li se pot
conferi decoraţii şi titluri de onoare.
(2) Pentru vechime în activitate şi rezultate meritorii,
preoţilor militari li se conferă medalii şi ordine militare, iar pe
linie bisericească, ranguri şi distincţii. Conferirea decoraţiilor şi a
titlurilor de onoare preoţilor militari se face potrivit reglementărilor aplicabile cadrelor militare. Prin vechime efectivă în
serviciul militar se înţelege, în cazul preoţilor militari, perioada
cuprinsă între data la care cei în cauză au dobândit această calitate, în condiţiile prezentei legi, şi data încetării ei.
(3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu
preoţilor militari li se pot acorda recompense morale şi materiale,
potrivit regulamentelor militare.
Art. 20 (1) Pentru abateri de la disciplină, neîndeplinirea
îndatoririlor sau încălcarea regulilor de convieţuire socială
preoţilor militari li se pot aplica sancţiuni.
(2) Normele privind stabilirea sancţiunilor şi a competenţelor de aplicare a acestora se vor elabora de minister şi de
instituţie, împreună cu acele culte religioase de care aparţin preoţii,
pe baza reglementărilor militare şi a rânduielilor bisericeşti.
CAPITOLUL IV
Încetarea calităţii de preot militar
Art.21 - Limitele de vârstă până la care preoţii militari pot
în funcţii sunt similare cu cele ale cadrelor militare.
Art. 22 - Preoţii militari încetţază să mai aibă această
calitate în următoarele situaţii:
a) după împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu,
fi

menţinuţi
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necesare pentru acordarea pensiei de serviciu;
b) sunt încadraţi de comisiile de expertiză medico-militară
în gradul I, II sau III de invaliditate, potrivit legii;
c) când în urma reorganizării unor unităţi şi a reducerii
unor funcţii din statele de organizare nu sunt posibilităţi pentru a
fi încadraţi în alte unităţi, precum şi pentru alte motive sau nevoi
ale ministerelor;
d) la cerere, pentru motive bine întemeiate;
e) prin demisie;
f) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească,
rămasă definitivă, la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;
g) când încalcă prevederile art. 28 din Legea nr. 80/1995;
h) în alte situaţii imputabile acestora, stabilite de
ministere şi instituţii, împreună cu acele culte de care aparţin.
Art. 23 - (1) Hotărârea privind menţinerea în activitate a
preoţilor militari pentru care s-a început urmărirea penală sau
care sunt trimişi spre judecată instanţelor militare ori instanţelor
bisericeşti se ia, după soluţionarea cauzei, de către parchetul
militar ori c:!_e instanţa de judecată militară sau bisericească.
(2) In acest interval de timp preoţii militari se suspendă
din funcţie, iar cei care sunt cercetaţi şi judecaţi în stare de
libertate sau eliberaţi pe cauţiune se pun la dispoziţie. Pe timpul
suspendării din funcţie preoţii militari nu primesc nici un drept de
la Ministerul Apărării Naţionale. Cei puşi la dispoziţie. beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului cu care sunt
asimilaţi, la minim.
(3) Preoţilor militari condamnaţi, care anterior au fost
suspendaţi din funcţii, le încetează calitatea de preot militar
începând cu data suspendării.
(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire
penală ori achitarea, aceştia vor fi repuşi în toate drepturile avute
la data suspendării din funcţie, respectiv a punerii la dispoziţie.
(5) Repunerea în drepturi se poate dispune şi în cazul
încetării urmăririi penale ori a procesului penal.
Art. 24 - (1) Preoţii militari care nu îndeplinesc condiţiile
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de pensionare nu îşi încetează activitatea în cadrul instituţiei unde
sunt încadraţi, pe timpul cât se află în incapacitate temporară de
muncă, fiind internaţi în spitale ori sanatorii sau se află în
concedii medicale.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică celor cărora urmează
să le înceteze calitatea de preot militar potrivit art. 22 lit. d), e), f),
g) şi h).
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 25 - Normele privind evidenţa, selecţionarea,
încadrarea şi promovarea în funcţii şi cele referitoare la aprecierea
de serviciu a preoţilor militari se stabilesc de ministerele şi
instituţiile în cadrul cărora aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Art. 26. - Unităţile militare asigură, în limita posibilităţilor, mijloacele necesare în vederea construirii sau amenajării
spaţiilor destinate desfăşurării serviciilor şi asistenţei religioase.
Art. 27. - În termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) vor
elabora regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor de
asistenţă religioasă, precum şi statele de funcţii.
Art. 28. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se
abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea şi
organizarea clerului militar, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.
Art. 29. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la
publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

****
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOT AR Â RE nr. 831din13decembrie1991
privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 810
din 29 iulie 1949
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 259
din 20 decembrie 1991

Articol unic - Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 810
din 29 iulie 1949, publicată în Buletinul Oficial nr. 51/1949, se
abrogă.

N.n.: Prin H.C.M. nr. 81011949 s-a intenisfuncţionarea unor
ordine şi congregaţii romano-catolice
****
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii - Republicare*
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 993
din 13 Octombrie 2004

(Extrase)
Art. 1 (l)Executarea lucrărilor de construcţii este permisă
numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare.
Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea
deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren
şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă dreptul de
construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi.
Art. 2 (1) Autorizaţia de construire constituie actul de
autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se
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asigură

aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la
amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.
(2)Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu
respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi
aprobate potrivit legii.
Art. 3 Autorizaţia de construire se eliberează pentru:
a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare,
extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor
de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente aces-tora, cu
excepţia celor prevăzute la art. 11;
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare,
consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte
lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la
construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din
zonele lor de protecţie, stabilite potrivit legii;
i) cimitire - noi şi extinderi.
Art. 4 Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii
consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti
sau de primari, după cum urmează:
a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru:
1. investiţiile care se aprobă de Guvern;
2. investiţiile care se realizează în extravilanul comunelor,
inclusiv anexele gospodăreşti ale exploataţii lor agricole mai mari
de 50 m2 ;
3. investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc
limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
4. lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice,
inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, aflate în teritoriul
administrativ al judeţului, cu avizul prealabil al Ministerului
Culturii şi Cultelor;
b) de primarii municipiilor sau oraşelor, pentru
construcţiile şi lucrările de orice fel din intravilanul şi
extravilanul acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a);
c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul
primarilor de sectoare, pentru:
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amplasează

administrativ-teritorială

pe terenuri care depăşesc
a unui sector şi cele care se

realizează

în extravilan;
2. lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice,
cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor;
3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele
edilitare municipale, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal,
gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică,
precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări de străzi;
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru toate
categoriile de construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul
sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1 şi 2 şi la lit. c);
e) de primarii comunelor, pentru locuinţe individuale şi
anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi cu avizul structurilor
de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, pentru celelalte
construcţii şi lucrări executate în intravilanul localităţilor, cu
excepţia celor prevăzute la lit. a).
Art. 10 Pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un
anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a
teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate, se va
proceda după cum urmează:
a) în ansamblurile de arhitectură, în rezervaţiile de arhitectură şi de urbanism, în cazul siturilor arheologice, al parcurilor
şi grădinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit
legii, precum şi în cazul lucrărilor de orice natură în zonele de
protecţie a monumentelor, solicitantul va obţine avizul comun al
Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, potrivit compe-tenţelor specifice;
b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor
monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi
Cultelor se vor obţine avizele specifice cerinţelor de calitate a
construcţiilor, potrivit prevederilor legale;
Art. 11 (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire
următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă,
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caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural
al acestora:
Art. 15 Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1),
terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie
publică, cu plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii, ori pot fi
date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în următoarele situaţii:
f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a
monumentelor istorice şi de arhitectură, cu avizul comun al
Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, atunci când terenul se află în zona
de protecţie a acestora.
Art. 30 (1) Cheltuielile pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării
lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, în valoare
echivalentă cu o cotă de 0,1 % din valoarea lucrărilor autorizate,
cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lăcaşurilor de cult.
Art. 42 (2) Emiterea autorizaţiei de construire în vederea
executării lucrărilor de intervenţie pentru consolidarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, a monumentelor istorice înscrise în
listele oficiale, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care
se desfăşoară activităţi comerciale, precum şi a lăcaşurilor de cult
este scutită de taxa de autorizare.
Art. 46 - Prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie
Comisia Intenninisterială pentru Zone Construite Protejate,
pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii şi Cultelor
şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) şi la art. 15 lit. f).

ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de
specialitate utilizaţi în cuprinsul legii
25. Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află
elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu
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valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu,
zonele protejate sunt:
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea,
protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit, cu
valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită.

****
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE nr. 472 din 18 iulie 2001 privind protejarea
monumentelor istorice
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 407
din 24 iulie 2001

(Extrase)
Art. 1 (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic
general al monumentelor istorice.
(2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri
imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau
în afara graniţelor, proprietăţi ale statului român, semnificative
pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală.
(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor
bunuri imobile conform procedurii prevăzute în prezenta lege.
Art. 2 (1) Monumentele istorice fac parte integrantă din
patrimoniul cultural naţional şi sunt protejate prin lege.
(2) Activităţile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice
se realizează în interes public. In condiţiile prezentei legi intervenţiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de
utilitate publică.
(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înţelege ansamblul
de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar,
fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, invenhttps://biblioteca-digitala.ro
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tarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea,
consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monu-mentelor
istorice şi integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa
colectivităţilor locale.
(4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege
măsuri stimulative cu caracter economic sau de altă natură.
(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de
utilitate publică instituite potrivit legii.
Art. 5 (1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea,
restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor
drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile
prezentei legi.
(2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar
cunoscut obligaţiile decurgând din prezenta lege revin autorităţii
administraţiei publice locale din unitatea administrativă pe al
cărei teritoriu este situat monumentul istoric sau autorităţilor
administraţiei publice centrale.
Art. 6 (1) Statul garantează şi asigură protejarea
monumentelor istorice în condiţiile stabilite prin prezenta lege.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administraţiei
publice centrale de specialitate care elaborează strategiile şi
normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmă
reşte şi asigură aplicarea lor.
Art. 7 (1) Monumentele istorice se clasează astfel:
a) în grupa A - monumentele istorice de valoare naţională
şi universală;

b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative
pentru patrimoniul cultural local.
(2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al
ministrului culturii şi cultelor, la propunerea Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute
de prezenta lege.
(3) Monumentele istorice clasate în grupele prevăzute la alin. (1)
şi zonele de protecţie a acestora, aflate în proprietate publică, pot
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fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional sau local, după
caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi
Cultelor, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului
Culturii şi Cultelor.
Art. 8 (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie
zona sa de protecţie, prin care se asigură conservarea integrată a
monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.
(2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează
simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în
conc!_iţiile legii.
(3) In zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate
publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi
regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.
Art. 10 (1) Orice intervenţie asupra monumentelor
istorice şi asupra imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi
orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor istorice se
fac numai în condiţiile stabilite prin prezenta lege.
(2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi
degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţio
nează conform legii.
Art. 17 (1) Monumentele istorice şi zonele lor de protecţie
sunt evidenţiate în planurile urbanistice generale şi în toate celelalte
documentaţii de urbanism şi, respectiv, de amenajare a teritoriului.
(2) Calitatea de monument istoric este marcată în mod obligatoriu
pe bunul imobil printr-un însemn amplasat de reprezentanţii
primăriei, în conformitate cu normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.
Art. 22 (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se
fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de Ministerul
Culturii şi Cultelor; fac excepţie intervenţiile determinate de forţă
majoră, cu condiţia ca modificările să fie reversibile.
(2) În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra
monumentelor istorice sunt:
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a) toate lucrările de cercetare, construire, extindere, reparare,
consolidare, conservare, restaurare, amenajări peisagistice, precum şi
orice alte lucrări care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparaţiile curente, lucrările de
întreţinere şi iluminarea interioară şi exterioară de siguranţă şi
decorativă;

b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii
de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme,
sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;
d) schimbări ale destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv
schimbările temporare;
e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi
anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor
istorice.
(3) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi
autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) sunt
eliberate numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii şi Cultelor şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare.
(4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora,
sunt nule de drept.
(5) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric face parte
integrantă din Cartea tehnică a construcţiei. În situaţia în care
aceasta nu există Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric
ţine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în
condiţiile legii.
Art. 23 - Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor
care nu sunt monumente istorice, dar care se află în ansambluri,
situri sau zone de protecţie a monumentelor istorice, se
autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, al
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a
celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

209

Art. 24 (1) Toate intervenţiile care se efectuează asupra
monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a
destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de
sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate al imobilului, se
fac sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi
Cultelor, respectiv ale direcţiilor pentru cultură, culte şi
patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului
Buc:!::'reşti, cu personal atestat şi agreat, în condiţiile legii.
(2) In condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate
sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie
abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în
legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea la
situaţia iniţială şi să sesizeze organele de cercetare penală.
(3) Expertizarea structurală a monumentelor istorice şi verificarea
tehnică a proiectelor de consolidare a monumentelor istorice se
fac numai de experţi şi verificatori tehnici, atestaţi de Ministerul
Culturii şi Cultelor pentru exigenţele specifice domeniului
monumentelor istorice, cu respectarea cerinţelor privind calitatea
lucrărilor în construcţii.
Art. 38 (1) În scopul protejării monumentelor istorice
proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor
drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaţi:
a) să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu
respectarea prevederilor prezentei legi şi a Obligaţiei privind
folosinţa monumentului istoric, conform art. 16;
b) să asigure paza monumentelor istorice şi să ia măsuri pentru
apărarea împotriva incendiilor;
c) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte
şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului ori al comunei
respective despre orice modificări sau degradări în starea fizică a
monumentelor istorice deţinute şi aflate în teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale;
d) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi
patrimoniul cultural na~onal judeţeană, respectiv a municipiului
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Bucureşti, precum şi primarul oraşului sau al comunei respective
despre descoperirea întâmplătoare a oricăror construcţii, elemente
de construcţii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui
vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurând păstrarea
descoperirilor în condiţiile legii, până la sosirea delegatului
instituţiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile;
e) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi
de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direcţiile pentru cultură,
culte şi patrimoniul cultural naţional, în vederea constatării stării
de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv
arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru
operaţiunile de evidenţă;
f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină
arheologică, să finanţeze săpătura şi cercetarea arheologică aferente;
g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile
prevăzute la art. 22;
h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare,
restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor
legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în
acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de
execuţie cuprinse în avizul de specialitate;
i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în
avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi lucrări de
întreţinere curentă sau orice alte intervenţii, conform prevederilor
prezentei legi;
j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea
intervenţiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în
care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate
în condiţiile prezentei legi;
k) să permită montarea şi să întreţină însemnul şi sigla
"Monument istoric";
I) să obţină avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi
să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de
vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate în
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

211

cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele
istorice în circuit public;
m) să comunice direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de
administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor
istorice.
(2) În cazul în care, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin.
( 1) lit. e ), proprietarii monumentelor istorice constată producerea
unor pagube, aceştia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în
termen de 60 de zile de la constatare de către instituţiile care au
realizat cercetarea sau expertizarea.
Art. 40 (1) Contribuţia financiară a statului, constând în
sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor cu
destinaţia protejării monumentelor istorice, indiferent de
deţinător, poate să acopere total sau parţial costul lucrărilor de
protejare a monumentelor istorice, în funcţie de grupa în care
acestea sunt înscrise în Lista cuprinzând monumentele istorice.
(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale,
orăşeneşti şi comunale, după caz, poate să acopere integral sau
parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor
istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau prin
cofinanţare, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice
care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unităţii administrativteritoriale respective.
(3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei
publice locale poate fi asigurată prin cofinanţare, precum şi în
parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau
juridice.
Art. 42 (1) Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi
în totalitate de plata impozitului pe clădirile care sunt monumente
istorice, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
economice sau comerciale, potrivit legii.
(2) Pentru suprafaţa ocupată la sol de construcţiile care sunt
monumente istorice nu se plăteşte impozitul pe teren.
https://biblioteca-digitala.ro

212

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

(3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe
suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument
istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii
monumentelor istorice la dispoziţie publicului pentru vizitare,
precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare.
Art. 44 - Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi
de plata taxei de autorizare a intervenţiilor executate, în
conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, asupra monumentelor
istorice deţinute, în cazul în care utilizează bunul imobil numai pentru
activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.
Art. 51 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt
obligate să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare în
vederea protejării monumentelor istorice aflate în proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Autorităţile publice centrale prevăd în bugetele proprii
fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea
monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată a
statului, pe care le administrează.
(3) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se prevăd:
a) credite bugetare necesare pentru finanţarea lucrărilor la
monumentele istorice aflate în administrarea Oficiului Naţional al
Monumentelor Istorice;
b) credite bugetare necesare în vederea finanţării sau cofinanţării
lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea
publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale;
c) credite bugetare destinate finanţării sau cofinanţării lucrărilor
de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
Art. 54 - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage,
după
caz, răspunderea civilă, administrativă, materială,
disciplinară, contra-venţională sau penală.
Art. 55 (1) Desfiinţarea neautorizată, distrugerea parţială
sau totală, exproprierea fără avizul Ministerului Culturii şi
Cultelor, degradarea, precum şi profanarea monumentelor istorice
constituie infracţiuni şi se sancţionează conform legii.
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(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) făptuitorul este obligat
la recuperarea materialului degradat şi la reconstituirea monumentului sau a părţilor de monument lezat, conform avizelor
prevăzute de prezenta lege.
Art. 56 (1) Constituie contravenţii la regimul de protecţie
a monumentelor istorice următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu
constituie infracţiuni:
a) modificarea, desfiinţarea sau strămutarea unui imobil după declanşarea procedurii de clasare, fără avizul Ministerului Culturii şi
Cultelor;
b) încălcarea de către proprietar a obligaţiilor prevăzute la art. 38;
c) neaplicarea şi nevirarea contravalorii timbrului monumentelor
istorice, precum şi a taxelor şi tarifelor prevăzute în prezenta lege;
d) încălcarea prevederilor art. 61 de către proprietar sau de către
titularul dreptului de administrare a imobilelor menţionate la
acelaşi articol.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. ( 1) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei, iar cele menţionate
la alin. (1) lit. b), c) şi d) se sancţionează cu amendă de la
25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Contravenţiile la regimul de protejare a monumentelor istorice
se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii lor.
Art. 57 (1) Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică
de specialiştii direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de
împuterniciţii Ministerului Culturii şi Cultelor, de inspectorii
teritoriali ai Inspecţiei de Stat în Construcţii, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului sau de inspectorii Ministerului Finanţelor Publice, după caz.
(2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) şi b)
constatarea şi aplicarea amenzilor se pot face şi de către primar,
preşedintele consiliului judeţean şi împuterniciţii acestora sau de
către organele de poliţie, după caz.
Art. 58 - Contravenţiilor prevăzute la art. 56 le sunt
aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi
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sancţionarea

cu modificările şi completările
art. 25-27.
Art. 59 - Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui
monument istoric potrivit art. 8 se consideră zonă de protecţie
suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în localităţi urbane, 200
m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de la
limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.
Art. 61 - Înstrăinarea cu orice titlu a unui monument istoric
se face numai după emiterea, în condiţiile legii, către proprietarii de
construcţii şi terenuri clasate ca monumente istorice a Obligaţiei
privind folosinţa monumentului istoric, iar pentru imobilele care fac
obiectul Legii nr. 11211995 pentru reglementarea situaţiei juridice a
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea
statului, titularii dreptului de administrare care nu dispun la data
înstrăinării de Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric sunt
obligaţi să solicite emiterea sa ori, până la aprobarea metodologiei
prevăzute la art. 16 alin. (3), să obţină un aviz provizoriu de
folosinţă de la direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
ulterioare, cu

contravenţiilor,

excepţia

****
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE A nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea
populaţiei pentru apărare
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996

(Extrase)
Art. 4 - Cetăţenii care, din motive religioase, refuză să
serviciul militar sub arme, execută serviciul utilitar
alternativ, potrivit prezentei legi.
Modul de executare a serviciului utilitar alternativ se

îndeplinească
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stabileşte

prin hotărâre a Guvernului.
Art. 6 - Nu îndeplinesc serviciul militar:
.•• personalul hirotonit sau ordinat care aparţine cultelor
religioase recunoscute de lege.
Art. 28 - Absolvenţii instituţiilor civile din învăţământul
superior pot opta pentru serviciul utilitar alternativ cu durata de
12 luni, în condiţiile prezentei legi.

****
GUVERNUL ROMÂNIEI
H O T Ă R Â R E nr. 618 din 6 octombrie 1997 privind
modul de executare a serviciului
utilitar alternativ
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 282
din 17 octombrie 1997

(Extrase)
Art. 1 (1) - Serviciul utilitar alternativ este o formă a
îndeplinirii serviciului militar şi se execută de către cetăţenii apţi
pentru serviciul militar care, din motive religioase, refuză să
îndeplinească serviciul militar sub arme.
(2) - Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni
pentru militarii în termen şi de 12 luni pentru militarii cu termen redus.
Art. 2 (1) - Serviciul utilitar alternativ se execută în
instituţii publice, regii autonome, societăţi comerciale, care, în
continuare, au denumirea de angajatori.
(2) - Angajatorii trebuie să desfăşoare activităţi pe
teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi sanitară,
construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, amenajări şi regularizări ale cursurilor de apă, protecţia mediului
înconjurător şi silvicultură.
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Art. 6. (1) - Recruţii care se încadrează în prevederile art.
1 vor declara în scris, în faţa comisiei locale de recrutareîncorporare, că se obligă să execute serviciul utilitar alternativ.
(2) - Declaraţia cuprinde: numele şi prenumele solicitantului, prenumele tatălui, domiciliul sau reşedinţa, profesia, locul
de muncă, cultul sau gruparea religioasă al cărei adept este.
(3) - Secretariatul de Stat pentru Culte confirmă, la
solicitarea centrelor militare, faptul că preceptele cultelor sau
grupărilor religioase declarate de recruţi fac parte din categoria
celor care nu permit executarea serviciului militar sub arme.
• Serviciul militar nu va mai fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2007

****
CODUL MUNCII
Textului actului publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72
din 05 februarie 2003

(Extrase)
Art. 134 (1) - Zilele de

sărbătoare legală în care nu se
sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Craciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sărbatori religioase
anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât
cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
lucrează

****
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995*> - Legea învăţământului
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 606
din 1Odecembrie 1999

(Extrase)
Art. 9 (1) - Planurile-cadru ale învăţământului primar,
gimnazial, liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară,
parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul părinţilor sau al
tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.
(2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal
instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest
caz situaţia şcolară se încheie rară această disciplină. În mod similar
se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au
asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.
(3) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita
Ministerului Educaţiei Naţionale organizarea unui învăţământ
teologic specific pregătirii personalului de cult şi activităţii
social-misionare a cultelor, numai pentru absolvenţii învăţă
mânului gimnazial sau liceal, după caz, proporţional cu ponderea
numerică a fiecărui cult în configuraţia religioasă a ţării, potrivit
recensământului oficial reactualizat. Înfiinţarea şi funcţionarea
acestui învăţământ se fac potrivit legii.
(4) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a înfiinţa şi administra propriile unităţi şi instituţii de învăţământ particulare, conform legii.
(5) Curriculumul specific învăţământului preuniversitar
teologic se elaborează de către cultul respectiv, se avizează de
Secretariatul de Stat pentru Culte şi se aprobă de Ministerul
Educaţiei Naţionale. Curriculumul învăţământului preuniversitar
particular, organizat de culte, altul decât cel teologic, se elaborează
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şi se aprobă conform legii. Pentru învăţământul superior curriculumul se elaborează şi se aprobă potrivit legii.

****
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANT Ă DE URGENTĂ nr.194 din 12 decembrie 2002
privind regimul străinilor în România

.

.

Textul actului republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 201
din 8 martie 2004

(Extrase)
Art. 20 - Tipuri de vize
În funcţie de scopurile pentru care se acordă, vizele pot fi:
d) viza de lungă şedere, identificată prin unul dintre
următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează
să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:
(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin
simbolul D/RU;

Art. 24 - Viza de lungă

şedere

(1) Viza de lungă şedere se acordă străinilor, la cerere, pe
o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii, pentru
următoarele scopuri:
h) activităţi religioase sau umanitare - străinilor care
urmează să intre în România pentru a desfăşura activităţi în
domeniul cultelor recunoscute sau în scop umanitar;

Art. 47 - Viza de
umanitare sau religioase

lungă

şedere

pentru

activităţi

Viza de lungă şedere pentru activităţi umanitare sau
religioase se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care
aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, în următoarele condiţii:
https://biblioteca-digitala.ro

VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

219

a) existenţa avizului Ministerului Culturii şi Cultelor ori,
caz, al Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi
sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii;
Art. 67 - Prelungirea dreptului de şedere temporară
pentru activităţi umanitare sau religioase
(1) Străinii intraţi în România în baza unei vize de lungă
şedere, pentru desfăşurarea de activităţi umanitare sau religioase,
pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară dacă:
a) prezintă avizul Comisiei interdepartamentale pentru
coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii, în cazul în care solicită acordarea sau
prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi umanitare;
b) prezintă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, în
cazul în care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de
şedere pentru activităţi religioase.
3) Străinii care solicită prelungirea dreptului de şedere
pentru activităţi religioase trebuie să facă dovada deţinerii
mijloacelor de întreţinere, cel puţin la nivelul salariului mediu lunar
pe econonue.

după

****
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GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ nr. 65 din 28august1997 privind regimul
paşapoartelor în România
(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226 din 30 august
1997)

(Extrase)
Art. 6 - (1) Paşapoartele diplomatice şi de serv1cm se
eliberează de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea
conducerii ministerelor sau a instituţiilor centrale interesate.
(2) La încetarea mandatului sau la terminarea misiunii
oficiale în străinătate, care a determinat eliberarea documentului,
titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu sunt obligaţi să le
predea, în termen de 5 zile lucrătoare, autorităţii care le-a eliberat.
(3) Încetarea calităţii care a determinat eliberarea paşa
portului diplomatic sau de serviciu atrage după sine retragerea sau,
după caz, anularea acestuia de către autoritatea emitentă.
Art. 7 - Categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează
paşapoarte diplomatice sau de serviciu sunt următoarele:
I. Paşapoarte diplomatice:
13. patriarhul şi mitropoliţii Bisericii Ortodoxe Române;
14. şefii cultelor religioase recunoscute de stat;
20. membrii de familie (soţ, soţie şi copiii minori) ai
persoanelor prevăzute la pct. 1-17, când îl însoţesc pe titular.

****
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr.216 din 17 noiembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1997 privind
regimul paşapoartelor în România
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446
din 23 noiembrie 1998

(Extrase)
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.65 din
28 august 1997 privind regimul paşapoartelor în România, emisă
în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea
Guve-mului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.226 din 30 august 1997, cu
următoarele modificări şi completări:

3. La articolul 6, alineatele (1)
următorul cuprins:

şi

(2) vor avea

diplomatice şi de serviciu se
Ministerul Afacerilor Externe, la cererea
conducerii autorităţilor publice sau a instituţiilor centrale interesate.
,,Art. 6 - (1)

eliberează

de

Paşapoartele

către

(1) Paşapoartele diplomatice se predau de către titulari
autorităţii emitente, la încheierea mandatului care a determinat
eliberarea documentului, iar paşapoartele de serviciu, în termen
de 5 zile lucrătoare de la încheierea misiunii oficiale în străinătate."

4. La articolul 7 litera A, punctele 4, 11
cuprins:

şi

13 vor avea

următorul

„13. patriarhul, cardinalul,
recunoscute de stat;"

mitropoliţii şi şefii
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4. La articolul 7 litera A, punctele 4, 11
cuprins:

şi

13 vor avea

următorul

„20. soţul, soţia şi copiii minori ai persoanelor
la pct. 1-17, când îl însoţesc pe titular."

prevăzute

****

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ Al ROMÂNIEI din 12
noiembrie 1968*) - Republicare
Textul actului republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78
din 30 aprilie 1997

(Extrase)
Art. 29:

Competenţa Curţii

Supreme de Justiţie

Curtea Supremă de Justiţie:
1. judecă în primă instanţă:

e)

infracţiunile

săvârşite

de

şefii

cultel~r

religioase
organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai !naltului Cler,
care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;

****
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CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL ROMÂNIEI din 9
septembrie 1865
Textul actului republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.177
din 26 iulie 1993

(Extrase)
Art. 191 - Sunt scutiţi de a fi martori:
1. slujitorii cultelor, medicii, moaşele, farmaciştii,
avocatii, notarii publici 1) si orice alţi muncitori pe care legea ii
obliga sa păstreze secretul cu privire la faptele încredinţate lor in
exerciţiul îndeletnicirii;

****
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003
- RepublicareTextul actului republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560
din data de 24 iunie 2004

(Extrase)
Art. 57 - Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea
de

informaţii

(1) Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele
de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii,
avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti,
auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii.

****
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 525
din data de 22 iulie 2003

(Extrase)
Art. 18 - (1) În localităţile rurale se organizează paza comunală
(10) Sunt scutiţi de la obligaţia de a efectua pază
comunală: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu
deficienţe fizice care îi fac inapţi pentru serviciul de pază,
persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, poliţiştii,
preoţii şi pompierii.

****
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PROIECT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
DEPUTAŢILOR

CAMERA
SENATUL
privind libertatea

LEGE
regimul general al cultelor

religioasă şi

(Proiectul a fost convenit împreună cu reprezentanţii cultelor religioase din
România şi a fost aprobat în şedinţa de Guvern din 14.07.2005 şi urmează să
fie dezbătut şi adoptat de Parlamentul României în toamna acestui an)

CAPITOLUL I
generale

Dispoziţii

Art. 1. - (1) Statul român respectă şi garantează dreptul
fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al
oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi
tratatelor internaţionale la care România este parte.
(2) Nimeni nu poate fi împiedicat să dobândească şi să
exercite drepturi recunoscute prin lege şi nici nu poate fi constrâns,
urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa sau
apartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau cult ori pentru
exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase.
Art. 2. - (1) Libertatea religioasă include libertatea
oricărei persoane de a îşi manifesta credinţa religioasă în mod
individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult,
învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor, precum şi
libertatea de a îşi schimba credinţa religioasă.
(2) Libertatea de a îşi manifesta credinţa religioasă nu
poate face obiectul altor restrângeri decât a celor care sunt
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prevăzute

de lege şi constituie măsuri necesare într-o societate
pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii
sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Art. 3. - Părinţii, tutorii sau alţi reprezentanţi legali au
dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor
minori, conform propriilor convingeri.
Art. 4. - Orice persoană sau comunitate religioasă are
dreptul de a stabili şi menţine legături cu credincioşi sau comunităţi de credincioşi, la nivel naţional şi internaţional.
Art. 5. - (1) Orice persoană are dreptul să îşi manifeste
credinţa religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri
şi prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu
personalitate juridică, cât şi în structuri fără personalitate juridică.
(2) Structurile religioase cu personalitate juridică
reglementate de prezenta lege sunt cultele şi asociaţiile religioase,
iar structurile fără personalitate juridică sunt grupările religioase.
(3) În activitatea lor cultele, asociaţiile religioase şi grupările
religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării şi să nu
aducă atingere siguranţei naţionale, ordinii, sănătăţii şi moralei
publice, precum şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
(4) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal
legate de convingerile religioase, cu excepţia situaţiei când
persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru aceasta.
(5) Este interzisă obligarea persoanelor să îşi menţioneze
religia, în orice relaţie cu autorităţile publice sau cu persoanele
juridice de drept privat.
Art. 6. - (1) Gruparea religioasă este forma de asociere rară
personalitate juridică a unor persoane fizice care, rară nici o procedură
prealabilă şi în mod liber, adoptă şi exercită o credinţă religioasă.
(2) Asociaţia religioasă este persoana juridică de drept
privat, constituită în condiţiile prezentei legi, care are ca obiect
principal de activitate manifestarea unei credinţe religioase.
(3) O asociaţie religioasă poate deveni cult în condiţiile
prezentei legi.

democratică
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CAPITOLUL II
Cultele
SECŢIUNEA
Relaţiile

1

dintre stat şi culte

Art. 7. - (1) Statul român recunoaşte cultelor rolul
spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneri
sociali, precum şi statutul acestora de factori ai păcii sociale.
(2) Statul român recunoaşte rolul important al Bisericii
Ortodoxe Române şi al celorlalte biserici şi culte recunoscute, în
istoria naţională a României şi în viaţa societăţii româneşti.
Art. 8. - (1) Cultele recunoscute sunt persoane juridice de
utilitate publică. Ele se organizează şi funcţionează în baza
prevederilor constituţionale şi ale prezentei legi, în mod autonom,
potrivit propriilor statute.
(2) De asemenea, sunt persoane juridice şi părţile componente
ale cultelor, aşa cum sunt menţionate în statutele sau codurile
canonice proprii, dacă îndeplinesc cerinţele prevăzute în acestea.
(3) Cultele funcţionează cu respectarea prevederilor legale
şi în conformitate cu propriile statute sau coduri canonice, ale
căror prevederi sunt aplicabile propriilor credincioşi.
(4) Denumirea unui cult nu poate fi identică sau
confundabilă cu cea a altui cult recunoscut în România.
Art. 9. - (1) În România nu există religie de stat; statul
este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee.
(2) Cultele sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice.
Statul, prin autorităţile sale, nu va promova şi nu va favoriza
acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de vreun cult.
(3) Statul român cooperează cu cultele în domeniile de
interes comun şi sprijină activitatea acestora.
(4) Statul român, prin autorităţile publice abilitate, sprijină
activitatea spiritual-culturală în străinătate a cultelor recunoscute
în România.
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(5) Statul poate încheia cu cultele recunoscute parteneriate
în domeniile de interes comun, cât şi acorduri pentru
reglementarea unor aspecte specifice tradiţiei cultelor, care se
supun aprobării prin lege.
Art. 10. - (1) Cheltuielile pentru întreţinerea cultelor şi
desfăşurarea activităţilor lor se vor acoperi, în primul rând, din
mijloacele proprii ale cultelor, create şi administrate în
conformitate cu statutele lor.
(2) Cultele pot stabili contribuţii din partea credincioşilor
lor pentru susţinerea activităţilor pe care le desfăşoară. Contribuţiile vor fi deduse din baza de calcul a impozitului pe venit, în
condiţiile legii.
(3) Statul promovează sprijinul acordat de cetăţeni cultelor
prin deduceri din impozitul pe venit şi încurajează sponsorizările
către culte, în condiţiile legii.
(4) Statul sprijină, la cerere, prin contribuţii, în raport cu
numărul credincioşilor cetăţeni români şi cu nevoile reale de
subzistenţă şi activitate, salarizarea personalului clerical şi
neclerical aparţinând cultelor recunoscute. Statul sprijină cu
contribuţii în cuantum mai mare salarizarea personalului de cult al
unităţilor de cult cu venituri reduse, în condiţiile stabilite prin lege.
(5) Cultele recunoscute pot beneficia, la cerere, de sprijin
material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcţio
narea unităţilor de cult, pentru reparaţii şi construcţii noi, în raport
cu numărul credincioşilor cetăţeni români şi cu nevoile reale.
(6) Statul sprijină activitatea cultelor recunoscute şi în
calitate de furnizori de servicii sociale.
Art. 11. - Sprijinul statului constă şi în acordarea de
facilităţi fiscale, în condiţiile legii.
Art. 12. - Utilizarea fondurilor băneşti primite de la bugetul
de stat sau bugetele locale, precum şi respectarea destinaţiei
bunurilor primite în proprietate sau folosinţă de la autorităţile
publice locale sau centrale, se supun controlului statului.
Art. 13. - (1) Raporturile dintre culte se desfăşoară pe
baza înţelegerii şi a respectului reciproc.
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(2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte
sau actiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă.
' (3) Împiedicarea sau tulburarea libertăţii de exercitare a
vreunui cult recunoscut se pedepseşte conform prevederilor legale.
Art. 14. - (1) Fiecare cult trebuie să aibă un organ naţional
de conducere sau de reprezentare.
(2) Unităţile de cult, inclusiv filiile lor fără personalitate
juridică, se înfiinţează şi se organizează de către culte potrivit
propriilor statute, regulamente şi coduri canonice.
(3) Înfiinţarea unităţii de cult trebuie să fie comunicată
spre evidenţă Ministerului Culturii şi Cultelor.
(4) Unităţile de cult nou înfiinţate ca persoane juridice pot
solicita şi primi sprijin financiar în limitele şi condiţiile prevăzute
de legea bugetului.
Art. 15. - Sigiliile şi ştampilele folosite de către un cult sau
de către o unitate locală de cult trebuie să conţină şi denumirea
oficială sub care cultul a fost recunoscut, sau iniţialele acesteia.
Art. 16. - (1) Cultele recunoscute pot folosi în desfăşurarea
activităţilor lor orice limbă vor considera de cuviinţă.
(2) In relaţiile oficiale cu autorităţile statului, cultele
recunoscute vor folosi limba oficială.
SECŢIUNEA a 2-a
Dobândirea calităţii de cult

Art. 17. - (1) Calitatea de cult recunoscut de stat se
dobândeşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Culturii şi Cultelor, de către asociaţiile religioase care, prin
activitatea şi numărul lor de membri, oferă garanţii de durabilitate,
stabilitate şi interes public.
(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. ( 1) se ia
act şi de statutul de organizare şi funcţionare sau codul canonic al
cultului respectiv.
Art. 18. - Asociaţia religioasă care urmăreşte să dobândească
calitatea de cult va formula o cerere în acest sens la Ministerului
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Culturii

şi

Cultelor, însoţită de

următoarea documentaţie:

a) dovada că este constituită legal şi funcţionează neîntrerupt
pe teritoriul României ca asociaţie religioasă de cel puţin 12 ani;

b) listele originale cuprinzând adeziunile unui număr de
membri cetăţeni români cu domiciliul în România cel puţin egal
cu O, 1% din populaţia României, conform ultimului recensământ;
c) mărturisire de credinţă proprie şi statutul de organizare
şi funcţionare care să cuprindă: denumirea cultului, care nu poate
fi identică sau asemănătoare cu cea a unui alt cult deja recunoscut, structura sa de organizare centrală şi locală, modul de conducere, administrare şi control, organele de reprezentare, modul
de înfiinţare şi desfiinţare a unităţilor locale, statutul personalului
propriu, principalele activităţi pe care cultul înţelege să le
desfăşoare în vederea atingerii scopurilor sale spirituale; alte
prevederi specifice cultului respectiv.
Art. 19. - (1) În termen de 60 de zile de la data depunerii
cererii, Ministerul Culturii şi Cultelor înaintează Guvernului
documentaţia de recunoaştere a cultului, însoţită de avizul său
consultativ, întocmit pe baza documentaţiei depuse.
(2) Dacă documentaţia este incompletă sau statutele conţin
prevederi contrare legii, acestea se restituie motivat spre completare sau modificare, iar termenul de soluţionare se prelungeşte
corespunzător.

Art. 20. - (1) În termen de 60 de zile de la primirea
avizului, Guvernul se pronunţă asupra cererii prin hotărâre de
recunoaştere sau de respingere motivată.
(2) Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I, şi poate fi atacată în justiţie, conform
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(3) În caz de respingere, asociaţia religioasă poate relua
procedura de dobândire a calităţii de cult numai după trecerea
unui an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de
respingere sau de la data când hotărârea instanţei de contencios
administrativ a devenit irevocabilă.
(4) Drepturile şi obligaţiile aferente calităţii de cult
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recunoscut se pot exercita de la data intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului de recunoaştere.
Art. 21. - Guvernul, prin hotărâre, la propunerea
Ministerului Culturii şi Cultelor, poate retrage calitatea de cult
recunoscut atunci când prin activitatea sa, cultul aduce atingeri grave
siguranţei, ordinii, sănătăţii sau moralei publice, ori drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului.
Art. 22. (1) Modificarea şi completarea statutelor de
organizare şi funcţionare sau codurilor canonice ale cultelor se
comunică spre recunoaştere Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Actele administrative emise în temeiul prevederilor
acestei secţiuni, precum şi neemiterea acestora în termenele
prevăzute, pot fi atacate în justiţie, în condiţiile legii.
SECŢIUNEA

a 3-a
Personalul

Art. 23. - (1) Cultele îşi aleg, numesc, angajează sau revocă
personalul potrivit propriilor statute, coduri canonice sau reglementări.
(2) Personalul cultelor poate fi sancţionat disciplinar
pentru încălcarea principiilor doctrinare sau morale ale cultului,
potrivit propriilor statute, coduri canonice sau reglementări.
(3) Personalul clerical şi cel asimilat al cultelor recunoscute nu poate fi obligat să dezvăluie faptele încredinţate sau
de care a luat cunoştinţă în considerarea statutului lor.
Art. 24. - (1) Salariaţii şi asiguraţii cultelor religioase ale
căror case de pensii sunt integrate în sistemul asigurărilor sociale
de stat vor fi supuşi prevederilor legislaţiei privind asigurările
sociale de stat.
(2) Salariaţii şi asiguraţii cultelor care dispun de case de
pensii sau fonduri de pensii proprii se supun regulamentelor
adoptate de către organele de conducere ale cultelor, în
conformitate cu statutele acestora şi în acord cu principiile
generale ale legislaţiei privind asigurările sociale de stat.
Art. 25. - Personalul clerical şi cel asimilat, precum şi
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personalul monahal aparţinând cultelor recunoscute, este scutit de
îndeplinirea serviciului militar.
Art. 26. - (1) Cultele pot avea organe proprii de judecată
religioasă pentru problemele de disciplină internă, conform
statutelor şi reglementărilor proprii.
(2) Pentru problemele de disciplină internă sunt aplicabile
în mod exclusiv prevederile statutare şi canonice.
SECŢIUNEA

a 4-a
Patrimoniul

Art. 27. - (1) Cultele recunoscute şi unităţile lor de cult pot
avea şi dobândi în proprietate sau administrare bunuri mobile şi
imobile, asupra cărora pot dispune în conformitate cu statutele proprii.
(2) Bunurile sacre, respectiv cele afectate direct şi
exclusiv cultului, stabilite conform statutelor proprii în conformitate cu tradiţia şi practicile fiecărui cult, dobândite cu titlu,
sunt insesizabile şi imprescriptibile şi pot fi înstrăinate doar în
condiţiile statutare specifice fiecărui cult.
(3) Prevederile alin. (2) nu afectează redobândirea
bunurilor sacre confiscate în mod abuziv de către stat în perioada
1940-1989, precum şi a celor preluate fără titlu.
Art. 28. - (1) Unităţile locale ale cultelor pot avea şi
întreţine, singure sau în asociere cu alte culte, cimitire confesionale
pentru credincioşii lor. Cimitirele confesionale se administrează
potrivit regulamentelor cultului deţinător. Identitatea confesională a
cimitirelor istorice este protejată de lege.
(2) În localităţile în care nu există cimitire comunale şi
unele culte nu au cimitire proprii, persoanele decedate care
aparţineau cultelor respective sunt înhumate potrivit ritului
propriu, în cimitirele existente în funcţiune, cu acordul cultului
deţinător al cimitirului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia
de a înfiinţa cimitire comunale şi orăşeneşti în fiecare localitate.
(4) Cimitirele comunale sau orăşeneşti se organizează astfel
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încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut,
la cererea cultelor ce funcţionează în localitatea respectivă.
Art. 29. - (1) Cultele au dreptul exclusiv pentru
producerea şi valorificarea obiectelor şi bunurilor necesare activităţii de cult, în condiţiile legii.
(2) Utilizarea operelor muzicale în activitatea cultelor
recunoscute se face fără plata taxelor către organele de gestiune
colectivă a drepturilor de autor.
Art. 30. - Bunurile bisericeşti sau similare din străinătate,
proprietate a statului român sau a cultelor religioase din România,
pot constitui obiectul unor acorduri bilaterale semnate de statul
român, la solicitarea celor interesaţi.
Art. 31. - (1) Bunurile care fac obiectul aporturilor de
orice fel - contribuţii, donaţii, succesiuni - precum şi orice alte
bunuri intrate în mod legal în patrimoniul unui cult nu pot face
obiectul revendicării lor ulterioare.
(2) Persoanele care părăsesc un cult recunoscut nu pot
emite pretenţii asupra patrimoniului cultului respectiv.
(3) Disputele patrimoniale dintre cultele recunoscute se
soluţionează pe cale amiabilă, iar în caz contrar, potrivit dreptului
comun.
(4) În cazul retragerii calităţii de cult recunoscut potrivit
prevederilor prezentei legi sau a dizolvării, destinaţia patrimoniului este cea stabilită prin statutul acestuia.
SECTIUNEA a 5-a
Învăţământ~l organizat de culte

Art. 32. - (1) În învăţământul de stat predarea religiei este
prin lege exclusiv cultelor recunoscute.
(2) Personalul didactic care predă religia în şcolile de stat se
numeşte cu Aacordul cultului pe care îl reprezintă, în condiţiile legii.
(3) In cazul în care un cadru didactic săvârşeşte abateri
grave de la doctrina sau morala cultului, cultul îi poate retrage
acordul de a preda religia, fapt ce duce la desfacerea contractului

asigurată

https://biblioteca-digitala.ro

234

VIAT A RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA

individual de muncă.
Art. 33. - (1) Cultele au dreptul să înfiinţeze şi să
administreze unităţi de învăţământ pentru pregătirea personalului de
cult, a profesorilor de religie, precum şi a altor specialişti necesari
activităţii religioase a fiecărui cult, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Fiecare cult este liber să-şi stabilească forma, gradul,
numărul şi planul de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ
proprii, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 34 (1) Cultele îşi elaborează planurile şi programele de
învăţământ pentru învăţământul teologic preuniversitar şi programele pentru predarea religiei. Acestea se avizează de către Ministerul
Culturii şi Cultelor şi se aprobă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
(2) Pentru învăţământul superior, planurile şi programele
de învăţământ se elaborează de instituţiile de învăţământ, cu
acordul cultului respectiv, şi se aprobă de senatele universitare.
Art. 35. - (1) Personalul didactic din unităţile de
învăţământ teologic integrate în învăţământul de stat se recunoaşte
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile prevăzute
de lege, cu acordul prealabil al organelor statutare ale cultelor
religioase în cauză.
(2) Personalul didactic din unităţile de învăţământ
neintegrate în învăţământul de stat se numeşte de către organele statutare ale cultelor religioase în conformitate cu statutele acestora.
Cadrele didactice vor avea calificarea necesară conform normelor
legale în vigoare penn:u învăţământul de stat de grad corespunzător.
Art. 36. - (1) In centrele de plasament organizate de instituţiile
publice, particulare sau aparţinând cultelor religioase, educaţia
religioasă a s_opiilor se face conform apartenenţei lor religioase.
(2) In centrele de plasament organizate de culte, copiii
minori cărora nu li se cunoaşte religia vor fi educaţi potrivit
doctrinei cultului organizator.
(3) În centrele de plasament finanţate de autorităţile
publice, consiliile de conducere ale acestora şi autoritatea locală
pentru protecţia copilului hotărăsc asupra religiei în care vor fi
educaţi copiii minori cărora nu li se cunoaşte religia.
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Art. 37.
Salarizarea personalului didactic şi
administrativ din unităţile de învăţământ teologic neintegrate în
învăţământul de stat se asigură de către culte. La cererea cultelor,
statul, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, poate asigura o
contribuţie la salariu, cu respectarea principiului proporţionalităţii, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 38. - Echivalarea şi recunoaşterea diplomelor şi a
certificatelor de studii teologice obţinute în străinătate se fac în
condiţiile prevăzute de lege.
Art. 39. - (1) Cultele recunoscute au dreptul de a înfiinţa
şi administra forme de învăţământ confesional de toate gradele,
profilurile şi specializările.
(2) Statul poate susţine financiar învăţământul confesional, în
condiţiile legii.
(3) Unităţile de învăţământ confesional dispun de autonomie
organizatorică şi funcţională potrivit statutelor şi canoanelor lor, în
concordanţă cu prevederile legale ale sistemului naţional de
învătământ.

unităţile de învăţământ confesional elevii sau
se pot înscrie indiferent de religie sau confesiune,
garantându-se libertatea educaţiei religioase a acestora corespunzătoare propriei religii sau confesiuni.
'

(4) În

studenţii

CAPITOLUL III
religioase

Asociaţiile

Art. 40. - (1) Libertatea religioasă se poate exercita şi în
cadrul asociaţiilor religioase, care sunt persoane juridice alcătuite din
cel pu~n 300 de persoane, cetăţeni români cu domiciliul în România,
care se asociază în vederea manifestării unei credinţe religioase.
(2) Asociaţia religioasă dobândeşte personalitate juridică
prin înscrierea în Registrul asociaţiilor religioase aflat la grefa
judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.
Art. 41. - (1) Oricare dintre asociaţi, pe baza împuternicirii
date de ceilalţi, poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în
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religioase aflat la grefa judecătoriei în a
are sediul.
(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele
documente:
a) actul constitutiv, în formă autentică, în care se vor arăta
obligatoriu denumirea asociaţiei religioase, care nu poate fi
identică sau asemănătoare cu cea a unui cult sau a altei asociaţii
religioase, datele de identificare şi se~năturile asociaţilor, sediul,
patrimoniul iniţial de minimum două ~alarii brute minime pe
economie, primele organe de conducere;
b) mărturisire de credinţă proprie şi statutul asociaţiei
religioase care trebuie să cuprindă: structura sa de organizare
centrală şi locală, modul de conducere, administrare şi control,
modul de înfiinţare şi desfiinţare a unităţilor locale, drepturile şi
obligaţiile membrilor, principalele activităţi pe care asociaţia
religioasă înţelege să le desfăşoare în vederea atingerii scopurilor
sale spirituale; alte prevederi specifice asociaţiei religioase respective;
c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
d) avizul consultativ al Ministerului Culturii şi Cultelor;
e) dovada privind disponibilitatea denumirii eliberată de
Ministerul Justiţiei;
Art. 42. - (1) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de
înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 41 alin. (2) judecătorul
desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi
dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Regis-trul
asociaţiilor religioase.
(2) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a
dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar
local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei religioase,
pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în
Registrul asociaţiilor religioase.
Art. 43. - Asociaţiile religioase pot înfiinţa filiale cu
personalitate juridică, în conformitate cu statutele lor, potrivit
procedurii prevăzute la art. 41 şi 42.
Art. 44. - (1) Asociaţiile religioase beneficiază de facilităţi
Registrul

asociaţiilor

cărei circumscripţie teritorială îşi
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fiscale legate de activitatea lor religioasă, în conformitate cu
Legea privind Codul fiscal, nr. 57112003, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Asociaţiilor religioase li se aplică în mod corespunzător şi prevederile art. 10 alin. (2), art. 15, 16 şi 28.
Art. 45. - Dizolvarea asociaţiei religioase se pronunţă de
instanţa competentă atunci când prin activitatea sa asociaţia
religioasă aduce atingeri grave siguranţei, ordinii, sănătăţii sau
moralei publice, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
sau când asociaţia religioasă urmăreşte alt scop decât cel pentru
care s-a constituit.
Art. 46. - Prevederile prezentului capitol se completează
cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 47. - (1) Asociaţiile existente, constituite în conformitate cu reglementările legale privind asociaţiile şi fundaţiile,
care au ca obiect de activitate principal exercitarea unei credinţe
religioase, şi care doresc să dobândească statutul de asociaţie
religioasă vor depune la judecătoria unde sunt înregistrate o
cerere de transformare a asociaţiei şi de radiere a ei din Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor şi de înregistrare în Registrul asociaţiilor
religioase ţinut de grefa aceeaşi judecătorii, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 41.
(2) Cererea va fi semnată de organele statutare de
conducere ale asociaţiei, arătându-se expres dorinţa transformării
asociaţiei iniţiale în asociaţie religioasă.
(3) Judecătorul delegat se va pronunţa asupra transformării
asociaţiei, cât şi asupra înregistrării asociaţiei religioase, stabilind
şi perioada în care asociaţia a avut ca obiect de activitate
exercitarea unei credinţe religioase.
(4) Perioada stabilită de instanţă va fi luată în considerare
şi se va adăuga perioadei de funcţionare a asociaţiei religioase, în
vederea dobândirii calitătii de cult recunoscut.
Art. 48. - (1) În toate cererile şi acţiunile în justiţie
privitoare la dobândirea sau pierderea calităţii de asociaţie
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religioasă este obligatorie prezenţa procurorului şi a reprezentantului
Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Încheierile sau hotărârile pronunţate de către instanţă
în cauzele privitoare la asociaţiile religioase pot fi atacate cu
recurs în 15 zile de la pronunţare la tribunal.

CAPITOLUL IV
tranzitorii şi finale

Dispoziţii

Art. 49. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, în
România funcţionează 18 culte recunoscute, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta lege.
(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, cultele din România prevăzute în anexă vor prezenta
statutele şi codurile canonice Ministerului Culturii şi Cultelor,
pentru recunoaşterea lor.
(3) Recunoaşterea statutelor şi a codurilor canonice se
acordă în măsura în care acestea nu aduc atingere prin conţinutul
lor siguranţei naţionale, ordinii, sănătăţii şi moralei publice sau
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
{4) Recunoaşterea se realizează prin ordin al ministrului
culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ, în
condiţiile legii.
Art. SO. - Orice modificare sau completare a prezentei legi
se realizează cu consultarea prealabilă a cultelor recunoscute.
Art. 51. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se
abrogă Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor
religioase, publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 4 august
1948, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice
alte dispoziţii contrare.

****
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ANEXĂ

Lista cultelor recunoscute în România
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Denumirea cultului
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
EPISCOPIA ORTODOXĂ SÂRBĂ DE TIMIŞOARA
BISERICA ROMANO-CATOLICĂ
BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ
ARHIEPISCOPIA BISERICII ARMENE
BISERICA CREŞTINĂ RUSĂ DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA
BISERICA REFORMATĂ DIN ROMÂNIA
BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA
BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA
BISERICA UNITARIANĂ DIN TRANSILVANIA
UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN
ROMÂNIA
BISERICA CREŞTINĂ DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMÂNIA UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE DUPĂ EVANGHELIE
DIN ROMÂNIA
BISERICA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ
UNIUNEA PENTICOSTALĂ - BISERICA LUI DUMNEZEU
APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA
BISERICA CREŞTINĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA
DIN ROMÂNIA
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA
CULTUL MUSULMAN
ORGANIZATIA RELIGIOASĂ MARTORII LUI IEHOVA
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CULTELOR
RELIGIOASE

I.

Patriarhia
Română

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

P.F.
TEOCTIST

P. S.
VINCENŢIU

Arhiepiscopul
Bucureştilor

Mitropolitul
Munteniei şi
Dobrogei
Patriarhul
Bisericii
Ortodoxe
Române
Episcop-Vicar
Patriarhal

Ploieşteanul

P.S.
AMBROZIE
Sinaitul

Episcop-Vicar
Patriarhal

P.S. CIPRIAN
Câmpineanul

Episcop-Vicar
Patriarhal

040163,

Bucureşti,

Aleea Dealul Mitropoliei
nr. I, Sector 4
Tel.021.406. 71.61;
www .gatriarhia.ro

040163, Bucureşti, Aleea
Dealul Mitropoliei nr.2,
Sector 4
Tel.021.406. 71.63
040163 Bucureşti, Aleea
Dealul Mitropoliei nr.2,
Sector4
Tel.021.406.71.76
040163 Bucureşti, Aleea
Dealul Mitropoliei nr.2,
Sector 4
Tel.021.406. 71.69
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MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI

Arhiepiscopia
Bucureştilor

P.F.
TEOCTIST

P.S.
SEBASTIAN
Ilfoveanul

Arhiepiscopul
Bucureştilor şi

Mitropolitul
Munteniei şi
Dobrogei
Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei
Bucureştilor

040161,Bucureşti,

Str.Patriarhiei nr.21,
Sector 4
Tel.021.337.49.57
040161, Bucureşti,
Str.Patriarhiei nr.21,
Sector 4
Tel.021.336.73.90

P.S.
VARSANUFIE
Prahoveanul

Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei

Arhiepiscopia
Tomisului

Î.P.S.
TEODOSIE

Arhiepiscop

900732,Constanţa,

Arhiepiscopia

Î.P.S. NIFON

Arhiepiscop

P.S. CALINIC

Episcop

Str.Arhiepiscopiei
nr.23
Tel.0241.618.667
Fax.0241.611. 732
130004, Târgovişte,
Bd.Castanilor nr.3
Tel.0245.213.713
Fax.0245.211.588
115300, Curtea de

Bucureştilor

Târgoviştei

Episcopia
Argeşului şi

Argeş

Muscelului

Bd.Basarabilor nr. I
Tel.0248.72.24.00
120043, Buzău
Aleea Episcopiei
nr.3
Tel.0238.710.714

Episcopia

P.S. EPIFANIE

Episcop

Buzăului şi

Vrancei
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P.S. CASIAN

Episcop

P.S.
DAMASCHIN

Episcop

Călăraşilor

Episcopia
Alexandriei şi
Teleormanului
Episcopia
Giurgiului

80020 l ,Galati,
Str.Domnească

nr.104, jud. Galati
Tel.0236.415.065
Fax.0236.460.197
920023,
Slobozia.jud.
Ialomiţa

P.S.
GALACTION

Episcop

Vacant

-

Str.Episcopiei nr.2,
Tel.043.231.154
www .sf-esc.ro
140044, Alexandria
Str.Carpaţi nr.15
Tel.047.326.321

-

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

Arhiepiscopia

Î.P.S. DANIEL

laşilor

P.S. CALINIC
Botoşăneanul

Arhiepiscopul
laşilor şi

700064,Jaş,Bd.Sfântul

Mitropolitul
Moldovei şi
Bucovinei

Voievod Ştefan cel
Mare nr.16

Episcop-Vicar
al
Arhiepiscopiei
laşilor
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Ştefan cel Mare nr.16
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Arhiepiscopia
Sucevei şi

Î.P.S. PIMEN

Arhiepiscop

P.S. EFTIMIE

Episcop

P.S.
IOACHIM

ArhiereuVicar

Rădăuţilor

Episcopia
Romanului

Băcăoanul

Episcopia

P.S. IOACHIM

Episcop

Huşilor
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720071, Suceava
Str.Vasile Bumbac
nr.8
Tel. 0230.521.295
611065,
Roman,
jud. Neamţ
Str. Alexandru cel
Bun nr.5
Tel.0233. 744.682
Fax.0233.744.683
611065
Roman,
jud. Neamţ
Str.Alexandru cel
Bun nr.5
735100, Huşi, jud.
Vaslui,
Str.M.Kogălniceanu

nr.19
P.S. CORNELIU
Bârlădeanul

ArhiereuVicar
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MITROPOLIA ARDEALULUI, CRIŞANEI ŞI MARAMUREŞULUI

Arhiepiscopia
Sibiului

Î.P.S.
LAURENŢIU

P.S.
VISARION
Răşinăreanul

Arhiepiscopia
Vadului,
Feleacului şi
Clujului

Î.P.S.

BARTOLOMEU

P.S.
IR INEU
Bistriţeanul

550179, Sibiu,
Str. Mitropoliei,
nr. 24,
Tel. 269.217.863

Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei
Sibiului
Arhiepiscop al
Vadului,
Feleacului şi
Clujului

550179, Sibiu,
Str. Mitropoliei,
nr. 24
400117,
Cluj-Napoca
Piaţa Avram Iancu
nr.18
Tel.0264.593.944
www .arhie12isco12
ia-ort-clui.ro
400117,
Cluj-Napoca,
Piaţa Avram Iancu
nr.18
400117,
Cluj-Napoca,
Piaţa Avram Iancu
nr.18
510010,
Alba Iulia,
Str.Mihai Viteazul
nr.16

Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei
Clujului

Someşan ul

Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei
Clujului

Î.P.S.
ANDREI

Arhiepiscop al
Alba-Iuliei

P.S.
VASILE

Arhiepiscopia
Alba Iuliei

Arhiepiscopul
Sibiului şi
Mitropolitul
Ardealului

Tel.0258.811.690
Fax.0258.812.797
www.reîntregirea
.ro
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Episcopia
Maramureşului

P.S.
JUSTINIAN

Episcop

P.S. IUSTIN
Sigheteanul

Arhiereu-Vicar

P.S. IOAN

Episcop

Tel.062.274.674
430313 Baia Mare
Str.Avram Iancu nr.5
410017, Oradea,
Str.Episcop
Roman Ciorogariu
nr.3

Sălajului

P.S.
PETRONIU

Arhiereu-Vicar

Sălăjanul

Episcopia
Covasnei şi
Harghitei

430313, Baia Mare
Str.Avram Iancu nr.5

şi Sătmarului

Episcopia
Oradie,
Bihorului şi
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P.S. IOAN

Episcop

Tel.0259.237.883
410017, Oradea,
Str.Episcop
Roman Ciorogariu
nr.3
530112 Miercurea
Ciuc, Str.
Patriarhul Miron
Cristea nr.17
Tel.0266.171.269

MITROPOLIA OLTENIEI

Arhiepiscopi
a Craiovei

Î.P.S.
TEOFAN

Arhiepiscopul
Craiovei şi
Mitropolitul
Olteniei

200381, Craiova
Str. Mitroplitul Finnilian
nr.3
Tel.0251.533.447
Fax.0251.533.127
www.m-ol.ro
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P.S. GURIE
Strehăianul

Episcopia
Râmnicului

Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei
Craiovei

P.S.
GHERASIM

Episcop

P.S.
IR INEU

Arhiereu-Vicar

200381, Craiova
Str.Mitroplitul Firmilian
nr.3
240178 Râmnicu Vâlcea
Str.Argeş nr.47
Tel.0250. 731.172

Episcopia
Severinului
şi Strehaiei

P.S.
NICODIM

Episcop

240178, Râmnicu
Vâlcea
Str.Argeş nr.47
220103,
Drobeta.Tr.Severin
Str.1.G.Bibiceanu nr.6
Tel.0252.312. 741

Episcopia
Slatinei

Vacant

-

-

Slătineanul

MITROPOLIA BANA TULUi

Arhiepiscopia
Timişoarei

Î.P.S.
NICOLAE

Arhiepiscopul
Timişoarei şi

Mitropolitul
Banatului

P.S. LUCIAN
Lugoj anul

Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei
Timişoarei
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P.S.
TIMOTEI

Episcopia
Aradului,
Ienopolei şi

310084, Arad
Str. Episcopiei
nr.60-62
Tel.0257 .281.262
325400,

Episcop al
Aradului,
Ienopolei şi
Hălmagiului

Hălma~iului

Vacant

Episcopia

Caransebeş,

Caransebeşului

P.S.
DANIIL

Episcop

Ortodoxă

Română

Partoşeanul

(Administrator)

P.S.
SOFRONIE

Episcop

Episcopia
a

Locţiitor

Vârşetului

Episcopia
Ortodoxă
Română

din

Ungaria

Mitropolia

Î.P.S.
SERAFIM

Ortodoxă

a
Germaniei,
Europei
Centrale şi
de Nord

Autonomă

a

Basarabiei
Exarhatul
Plaiurilor

şi

Î.P.S.
PETRU

Arhiepiscopul
Chişinăului,

Mitropolitul
Basarabiei şi
Exarhul Plaiurilor

Str. Mihai Viteazul,
nr.li
Tel.0255.516.412
Fax.0255.516.402
U.Z.Zrenjanina 60
26300 - Vârşeţ
Serbia şi Muntenegru
Tel.+38.113.81.1071
Groza Park 2;
5700 - Gyula,
Ungaria,
Tel. +36.66.361.281

Fuerther Str.
166-168,
90429 - Ni.irnberg,
Germania
Tel.+49.911
32.36.910

Mitropolit

Română

Mitropolia
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Str.31 August 1989,
nr.161, Chişinău - 2004
Republica Modova
Tel.+3732.22.60.43
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P.S. SOFIAN

Episcop-Vicar

Braşoveanul

Mitropolia
Ortodoxă

Î. P. S.
IOSIF

Mitropolit

Română a
Europei
Occidentale

Fuerther str.166-168,
90429 - Ntimberg,
Germania
Tel. +49.911 32.36.910
1, Bd. du General
Leclerc
91470 Limours, France
tel: +33.1649159241

şi

Meridionale
P. S. SILUAN
Marsilianul

Episcop-Vicar

P.S. MARC

Episcop-Vicar

Monastere Orthodoxe
Exaltation de la Saint
Croix - La Malvialle
Rochefort - Montagne,
63210 France

Nemţeanul

Arhiepiscopia
Ortodoxă

Î.P.S.
NICOLAE

Arhiepiscop

5410.Newland Ave.
Chicago II 60656, USA

Română în
America şi
Canada

Vicar

435500, Sighetul

Vicariatul
Ortodox
Ucrainean

Pr. IOAN
PIŢURA

Marmaţiei

Vicariatul
Ortodox
Sârb

Pr.
VLADIMIR
Marcovici

Str.Bogdan Vodă
nr.12
Tel.0262.31.51.14
1900, Timişoara,
Piaţa Unirii nr. 4
Tel. 0256.204.336

Vicar
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II. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

l.P.S. IOAN
ROBU

arhiepiscop
şi mitropolit

Bucureşti

P.S. CORNEL
DAMIAN

episcop
auxiliar

Arhiepiscopia
RomanoCatolică Alba
Iulia

1.P.S.
JAKUBINYI
GYORGY
P.S. J6ZSEF

arhiepiscop

Arhiepiscopia
RomanoCatolică

TAMĂS

Episcopia
RomanoCatolică Iaşi

Episcopia
RomanoCatolică Satu
Mare

episcopauxiliar

P.S. PETRU
GHERGHEL
P.S. AUREL
PER CĂ

episcop

P.S.
SCHONBERG
ERJENO

episcop

episcop
auxiliar
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010164. Bucureşti, Str.
General Berthelot nr. 19,
sector 1
Tel.021.315.49.55
Fax.021.312.12.07
www.arcb.ro
510010, Alba Iulia
Str. M. Viteazul 21,jud.
Alba
Tel.0258/811.689,
811602
Fax.0258/811454
Email:
albapress@apulum.ro
www .hhrf.org/gyrke
4100 Miercurea Ciuc,
Str.Petăfi Sândor nr. 57
Tel.0266/121.344
700064, Iaşi, Bd Ştefan
cel Mare şi Sfânt nr.26
Tel. 0232.212.003
Fax. 0232.212.006
www.ercis.ro
440010, Satu Mare, Str.
1Decembrie1918 nr.2
Tel.0261.714955, 713574
httg://szatmar.catholic.ro
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Episcopia
Romano-

P.S. TEMPFLI
J6ZSEF

episcop

410161, Oradea, Str.
Şirul Canonicilor nr.7
Tel. 0259.411180

P.S. MARTIN
ROOS

episcop

300055, Timişoara, Str.
Augustin Pacha nr. 4,
jud. Timiş
Tel. 0256.490081,
433054
Fax. 0256.497201
Email: ep-rctm@lasting.ro

Catolică

Oradea
Episcopia
RomanoCatolică
Timişoara

III. BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA,
GRECO - CATOLICĂ
Arhiepiscopia
Alba Iulia şi

l.P.S. LUCIAN
MUREŞAN

mitropolit,
arhiepiscop

Făgăraş-Blaj

Episcopia
Oradea

P.S. VIRGIL
BERCEA

episcop

Episcopia
Cluj-Gherla

P.S.
FLORENTIN

episcop

CRIHĂLMEA

NU
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515400, Blaj, Str. Petru
Pavel Aron nr. 2, jud.
Alba
Tel. 0258.710.855
www .greco-catolic.ro
410210, Oradea, Str
Mihai Pavel nr. 4, jud.
Bihor
Tel. 02591236492
Fax.0259/430509
Email: grcateo@rdsor.ro
400001, Cluj-Napoca,
Str. Moţilor nr. 24-26,
jud. Cluj
Tel. 0264/439018
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Episcopia
Lugoj

P.S.
ALEXANDRU
MESIAN

episcop

Episcopia

P.S. IOAN

episcop

Maramureş

ŞIŞEŞTEAN
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305500, Lugoj, Str. Ioan
nr. 6, jud. Timiş
Tel. 0256/353597
Bălan

430341, Baia Mare,
Str. Vasile Lucaciu nr.
50, jud. Maramureş
Tel. 0262/415807

IV. BISERICA REFORMATĂ
Eparhia

PAP GEZA

episcop

TbKES

episcop

Reformată din
Ardeal (Cluj)

Eparhia
Reformată

de

LĂSZL6

pe lângă
Piatra
Craiului
(Oradea)

400079, Cluj-Napoca,
Str. I. C. Brătianu nr.51
Tel.064/192453,
0641197472
410210, Oradea,
Str. Calvin nr. 1
Tel. 0591131708

V. BISERICA EV ANGHELICĂ C. A.
Consistoriul
Superior
Evanghelic C.
A. Sibiu

CHRISTOPH
KLEIN

episcop
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VI. BISERICA EV ANGHELICĂ LUTHERANĂ
Superintenden

ADORJĂNI

ţa Evanghelică

DEZSO

S. P. Cluj

ZOLTĂN

episcop

400105, Cluj-Napoca,
Bd. 21 Decembrie 1989
nr.1
Tel.0264.596614;
593897
Email:
luthghkolozsvar@zortec.
ro

VII. BISERICA UNIT ARIANĂ
Episcopia

SZABO

Unitariană

ĂRPĂD

episcop

Cluj

400105, Cluj-Napoca,
Bd. 21 Decembrie 1989
nr.9, jud. Cluj
Tel. 0264/593236
Fax. 0264/595927
Email:
ekt@unitarius.com
www .unitarius.com

VIII. BISERICA ARMEANĂ
Arhiepiscopia
Bisericii
Armene

I.P.S.
MARDICHIAN
Dirayr

arhiepiscop
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021042,

Bucureşti,

Str.
Armenească nr. 9, sector
2
Tel.02113140208
Fax.021/3121083
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IX. CULTUL
Mitropolia
Cultului
Creştin de Rit
Vechi

CREŞTIN

l.P.S. LEONTII
IZOT Lavrente
P.S.LEONID
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DE RIT VECHI

mitropolit
arhiereu vicar

810140, Brăila,
Str. Zidari nr. 5
Tel. 0239/613915

Samoilă

P.S. DIONISIE
Alexandru

arhiereu vicar

XI. BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ
Uniunea

Paul

NEGRUŢ

preşedinte

060842,

Bucureşti,

Str.
nr. 9-11,

Comunităţilor

Dâmboviţa

Creştine

sector 6
Tel.021/2205053

Baptiste

XII. CULTUL PENTICOSTAL- BISERICA LUI
DUMNEZEU APOSTOLICĂ
Cultul
PenticostalBiserica lui
Dumnezeu

Pavel RIVIŞTIPEI

preşedinte

Apostolică
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050456, Bucureşti, Str.
Carol Davila nr. 81,
sector 5
Tel. 021/6384425
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XIII. BISERICA CREŞTINĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA
Uniunea de
Conferinţe

Teodor
a

Preşedinte

HUŢANU

Bisericii
Creştine

Adventiste de
Ziua A
Şaptea

077190, Pipera,
Str. Erou Iancu Nicolae
nr. 38-38 A,
corn. Voluntari,
jud. Ilfov
Tel.021.269.03.38
Fax.021269.03.40

XIV. CULTUL CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE
Uniunea
Cultului

Mircea

Preşedinte

CIOATĂ

Creştin după

Evanghelie

022521, Bucureşti,
Şos. Andronache,
nr. 60 A
Tel./fax. 021/2407865
Email:
uccev@ocnet.ro

XV. BISERICA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ
Biserica
Evanghelică

Ioan
BOTGROS

Preşedinte

Română

050454, Bucureşti, Str.
Carol Da vila nr. 48,
sector 5
Tel.01/4103652,
01/4119622

XVI. CULTUL MUSULMAN
Muftiatul
Cultului
Musulman

Muurat
IUSUF

Muftiu
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900742, Constanţa,
Bd. Tomis, nr. 41
Tel. 041/611390
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XVII. CULTUL MOZAIC
Federaţia
Comunităţilor
Evreieşti

Aurel
VAINER

Preşedinte

Menahem
HACOHEN

Şef

din

România

rabin

030202, Bucureşti,
Str. Sf. Vineri,
nr. 9-11, sector 3
Tel. 01/3155455

XVIII. ORGANIZATIA RELIGIOASĂ "MARTORII LUI
IEHOVA"
Organizaţia
Religioasă

Dumitru
OUL

Preşedinte

„Martorii
lui Iehova"

021468, Bucureşti,
str. Teleajen nr. 84,
sector 2,
Tel. 0211302.76.00

POPULAŢIA DUPĂ RELIGIE

19304- 19925 - 20026
ROMÂNIA

19307

%

1992

%

2002

%

Conf. Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României 1937-1938,
1939, pp.70-71;
Conf. Comisia Na\ională de Statistică, Anuarul Statistic al României, Bucureşti,
1993' pp.106-107;
6
Conf. Institutul Naţional de Statistică, Recensământul populaţiei şi al
4

Bucureşti,
5

locuinţelor

2002, Bucuresti, pp. 766-767;

În 1930 România cuprindea şi Basarabia, nordul Bucovinei şi Cadrilaterul, teritorii
care în anul 1940 au fost anexate de fosta Uniune Sovietică, respectiv Bulgaria.
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18.057.028 100 22.810.035

100

TOTAL

21.698.181

100

POPULAŢIE

13.108.227 72,59 19.802.389 86,81 18.806.428 86,67

Ortodoxă

Romano-catolică

1.234.151 6,83

1.161.942

Greco-catolică

1.427.391 7,90

223.327

710.706 3,94
398.759 2,21

Reformată
Evanghelică

C.A.

Evanghelică

5,09 1.028.401

4,73

1,0

195.481

802.454

3,51

698.550

3,21

39.119

0,17

11.203

0,05

21.221

0,09

26.194

0,1

Lutherană

0,9

69.257 0,38
11.145 0,06

76.708
2.023

0,33

66.846

0,3

Armeană

*

775

*

Creştină

de rit vechi
(lipoveni)

57.228 0,32

28.141

0,12

39.485

0,18

Baptistă

60.562 0,34

109.462

0,47

129.937

0,59

220.824

0,96

330.486

1,52

77.546

0,33

97.041

0,44

49.963

0,21

46.029

0,21

18.758

0,08

67.566

0,31

Unitariană

Penticostală

16.102 0,09

Adventistă

Creştină

după

Evanghelie

185.486 1,03

(cumulat
C.D.E.)
55.928

756.930 4,16

9.670

Evanghelică
Musulmană
Mozaică

Altă
Fără

0,04
53.998 0,23

6.179

O,Q2

87.225

0,40

24.134

0,10

13.834

0,06

6.604 0,04

10.331

0,04

9.271

0,04

6.686 0,04

8.139

O,Q3

18.492

0,08

7.434 0,04

religie
religie

Atei,

liberi

0,24

cugetători

Religie

*-

nedeclarată

sub 0,01°/o
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1. Libertatea gândirii şi a opiniilor,
precum şi libertatea credinţelor religioase nu
pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu
poate fi constrâns să adopte o opinie ori să
adere la o credinţă religioasă, contrar
convingerilor sale.
2. Libertatea conştiinţei este garantată, ea
trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi
de respect reciproc.
3. Cultele religioase sunt libere şi se
organizeze potrivit statutelor proprii, în
condiţiile legii.
4. în relaţiile dintre culte sunt interzise
orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de
învrăjbire religioasă.

5. Cultele religioase sunt autonome faţă de
stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv
prin înlesnirea asistenţei religioase în armată,
în spitale, în penitenciare, în azile şi în
orfelinate.

Art. 29 din

Constituţia
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