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  La şedinţă a participat un număr de 13 deputaţi, lipsind dl.Tokay 
Gheorghe, din Grupul parlamentar UDMR şi dl. Oltean Ion, din Grupul 
parlamentar USD-PD, care sunt membri ai Guvernului şi d-na Iacob Elena, 
din Grupul parlamentar PNŢCD-Civic-Ecologist. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Marţian Dan, preşedintele 
comisiei, care, în deschidere, propune spre aprobare ordinea de zi, care 
conţine următoarele puncte: 
  1. Audierea secretarului de stat pentru culte în legătură cu 
demersurile făcute, în ţară şi în străinătate, de organizaţiile neguvernamentale 
"Drepturile omului fără frontiere" şi "Comitetul Helsinki pentru România" în 
legătură cu situaţia minorităţilor religioase în România. 
  2. Propunerea legislativă privind Legea Casei Autonome a 
Pensiilor. 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din  
7 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război. 
  4. Propunerea legislativă privind tichetele gratuite de masă. 
  Ordinea de zi este acceptată în unanimitate. 
  Trecându-se la examinarea primului punct înscris pe ordinea de 
zi, s-a dat cuvântul domnului Gheorghe Anghelescu, secretar de stat la 
Secretariatul de Stat pentru Culte. Audierea domniei sale a fost decisă de 
comisie în urma examinării scrisorii trimise de domnul ambasador Ioan 
Maxim, director general al Direcţiei generale, juridice şi consulare din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe al României. Scrisoarea menţionată se referă 
la sesizările primite de la două organizaţii neguvernamentale specializate în 
apărarea drepturilor omului ("Drepturile omului fără frontiere", cu sediul la 
Bruxelles şi "Comitetul Helsinki pentru România"), care, în ţară şi străinătate, 
au difuzat aprecieri şi poziţii critice la adresa respectării libertăţii religioase  
în România, fapt ce ar fi dus, în viziunea lor, la înrăutăţirea situaţiei 
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minorităţilor religioase în ţara noastră, ca urmare a schimbării politicii noului 
Guvern român în domeniul cultelor religioase. 
  În susţinerea acestei aprecieri, cele două organizaţii invocă: 
 a) refuzul de a acorda drept de construire a unor lăcaşuri de cult pentru 
cultele religioase ce nu beneficiază de recunoaştere legală din partea statului 
român şi oprirea unor lucrări demarate în acest scop în mai multe centre 
urbane din România, ca efect al scrisorii circulare a Secretariatului de Stat 
pentru Culte către prefecţi din data de 25 martie 1997; b) plângerile primite 
din partea unor preoţi greco-catolici împotriva repetatelor acte de violenţă şi 
agresiuni fizice ce ar fi fost comise de aşa-numita "miliţie ortodoxă" condusă 
de preoţi ortodocşi sub lozinca: "O singură naţiune - o singură religie!"; c) 
incidentul legat de agresarea unui grup de nouă credincioşi de religie baptistă 
în comuna Ruginoasa (judeţul Iaşi) la data de 30 martie 1997.   
  În luarea sa de cuvânt în faţa comisiei, dl. Gheorghe Anghelescu 
a arătat că o serie de asociaţii religioase nerecunoscute legal au început să 
ridice lăcaşuri de cult fără aprobarea organelor abilitate să facă acest lucru. Ca 
urmare, organele administraţiei locale din mai multe judeţe au cerut 
Secretariatului de Stat pentru Culte o informare asupra cultelor recunoscute 
legal în România, pentru a şti cine are voie să obţină aprobări pentru 
construcţii. În acest sens, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis scrisoarea 
circulară din 25 martie 1997 în care sunt menţionate cele 15 culte religioase 
recunoscute legal de statul român şi cărora li se pot elibera autorizaţii pentru 
construirea unor lăcaşuri de cult. Într-o a doua scrisoare circulară către 
prefecţi, din 30 aprilie 1997, li se aduce la cunoştinţă faptul că asociaţiile şi 
fundaţiile care au dobândit statutul de persoană juridică, pe baza avizului 
Secretariatului de Stat pentru Culte, au dreptul de a construi sedii 
administrative şi spaţii de întrunire, fără a putea însă ridica lăcaşuri de cult, 
ele nefiind recunoscute legal. În fine, într-o a treia scrisoare circulară către 
preşedinţii consiliilor judeţene ale administraţiei publice locale în care, 
pornindu-se de la faptul că în multe localităţi, în special rurale, nu există decât 
cimitire confesionale, în care, potrivit reglementărilor proprii, cultele 
religioase îşi îngroapă, cu precădere, proprii adepţi, se cere să ia măsurile 
necesare pentru ca în toate localităţile să se asigure posibilităţi de 
înmormântare a decedaţilor de orice confesiune religioasă ar fi aceştia. 
  În continuare, dl. secretar de stat, abordând problema 
fenomenului sectant în România, extinderea sa după Revoluţia din 1989,  
arată că, în prezent, se practică o manipulare a informaţiilor, ţara noastră fiind 
acuzată de o serie de acţiuni de care nu se face vinovată. Este citat cazul 
cultului "Martorii lui Iehova", care a făcut demersuri atât la Geneva, cât şi la 
Bruxelles pentru recunoaşterea sa legală, deşi ţări democratice din Europa de 
Vest, ca Germania şi Franţa, nu sunt de acord cu legalizarea acestui cult. În 
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acest context, vorbitorul arată că Secretariatul de Stat pentru Culte a făcut 
demersuri pentru recunoaşterea legală şi a altor culte, dar acest lucru nu se 
poate face decât în cadrul Legii cultelor.În plus, bisericile tradiţionale (legal 
recunoscute) nu sunt de acord ca aceste secte să fie recunoscute legal, lucru 
care, practic, ar fi şi imposibil, având în vedere că, din datele actuale, rezultă 
că pe teritoriul ţării există un număr de 503 de astfel de asociaţii 
religioase.Este evocat, de asemenea, faptul că democraţiile vesteuropene sunt 
din ce în ce mai atente la activitatea unor astfel de organizaţii religioase, ce 
apar ca un pericol de destabilizare naţională şi morală, prin prozelitismul 
provocator şi agresiv pe care îl practică, motiv pentru care Secretariatul de 
Stat pentru Culte socoate  că integrarea României în structurile europene şi 
euroatlantice nu trebuie condiţionată de susţinerea şi încurajarea unor astfel de 
secte. 
  Abordând, în continuare, aspectele legate de unele tensiuni 
existente între biserica greco-catolică şi biserica ortodoxă în legătură cu 
patrimoniul trecut, în anul 1948, de la prima către cea de a doua, secretarul de 
stat pentru culte face o prezentare a stadiului de aducere la îndeplinire a 
prevederilor Decretului-Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la 
Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), relevând, totodată, şi 
problemele nesoluţionate încă. 
  Astfel, potrivit datelor disponibile, Biserica Română Unită cu 
Roma are în prezent în jur de 230.000 de credincioşi, care dispun de: 
  - peste 90 biserici în construcţie; 
  - peste 90 lăcaşuri de cult preluate, în diferite moduri, de la 
Biserica ortodoxă (cu forţa, prin hotărâre judecătorească sau cedate de 
credincioşii ortodocşi de bunăvoie); 
  - 27 de biserici în care se oficiază servicii religioase alternative 
pentru  ortodocşi şi, separat, pentru  greco-catolici; 
  - 21 de biserici în care se oficiază serivicii religioase alternative 
pentru  greco-catolici şi pentru romano-catolici; 
  - 9 biserici preluate de greco-catolici de la alte culte  
(romano-catolic, evanghelic etc.).  
  În total,  Biserica Română Unită cu Roma deţine, în prezent,  237 
de lăcaşuri de cult. 
  La acestea trebuiesc adăugate şi alte zeci de biserici care au fost 
amenajate în case particulare, datorită numărului mic de credincioşi, ceea ce 
face ca, la dispoziţia celor aproximativ 230.000 credincioşi greco-catolici să 
revină, în total,  280-300 lăcaşuri de cult. Deci, în medie, revin sub 900 de 
credincioşi la un lăcaş de cult greco-catolic, în timp ce la Biserica ortodoxă 
media de credincioşi pentru un lăcaş de cult este de 2000 de persoane.  
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  În continuare, s-a mai arătat că Secretariatul de Stat pentru Culte 
şi organele de stat locale au sprijinit Biserica Română Unită cu Roma prin: 
  - atribuirea de terenuri pentru construirea de noi biserici; 
  - alocarea de la bugetul de stat a peste 630 milioane lei, în ultimii 
trei ani, pentru construcţii de biserici. 
  Tot în acest interval de timp Biserica Română Unită cu Roma, cu 
sprijinul statului, şi-a refăcut, în mare parte, structurile proprii: episcopiile, 
protopopiatele, parohiile, mânăstirile, şcolile teologice. 
  În acelaşi timp, prin H.G. nr.466 din 18 august 1992, 80 de 
bunuri imobiliare ce se aflau în proprietatea statului au fost atribuite Bisericii 
greco-catolice,  care le deţinuse până în anul 1948. 
  În prezent, conducerea Bisericii greco-catolice solicită insistent 
retrocedarea de către Biserica Ortodoxă Română a întregului partimoniu ce i-a 
aparţinut până în 1948. Se solicită cu mare insistenţă retrocedarea catedralelor 
episcopale din Cluj-Napoca, Oradea şi Baia-Mare, a circa 60 de biserici 
protopopiale şi a câte unei biserici în localităţile în care ortodocşii au mai 
mult de două biserici şi există comunitate greco-catolică care a avut biserică 
înainte de 1948. 
  Faţă de aceste cereri impunerea unui punct de vedere a 
Secretariatului de Stat pentru Culte ar putea duce la concluzia că se reeditează  
situaţia din 1948. Ca urmare, în această problemă, punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat pentru Culte este acela că trebuie să se meargă pe 
principiul democratic, în sensul că problema trebuie lăsată spre rezolvare 
credincioşilor înşişi pe calea dialogului şi a înţelegerii amiabile care să 
permită satisfacerea intereselor ambelor biserici. 
  În ce priveşte cel de-al treilea aspect evocat de cele două 
organizaţii neguvernamentale specializate în problemele drepturilor omului - 
incidentul de la Ruginoasa din 30 martie 1997 - s-a arătat că, în urma 
investigaţiilor făcute la faţa locului, s-au prezentat concluzii şi măsuri de 
natură a preîntâmpina pe viitor astfel de tensiuni, poziţie cu care s-a declarat 
de acord şi conducerea Bisericii baptiste din România. 
  În urma celor prezentate de secretarul de stat pentru culte, mai 
mulţi deputaţi au luat cuvântul pentru a formula unele întrebări, a cere 
informaţii şi lămuriri suplimentare şi pentru a-şi exprima opinia în problemele analizate. 
  Astfel, domnul deputat Constantin Rădulescu-Zoner, referindu-
se la implicaţiile serioase pe care le are proliferarea fenomenului religios-
sectant asupra democraţiei şi stabilităţii sociale şi spirituale în ţară, a atras 
atenţia asupra faptului că nefinalizarea elaborării legii cultelor este o greşeală 
ce trebuie remediată. Adoptarea ei ar fi permis să fie scoase din impas multe 
lucruri ce s-au acumulat în domeniul religios, îndeosebi în ce priveşte sectele. 
Referitor la problemele bisericii greco-catolice constată faptul că se pun pe 
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diverse căi beţe în roate în calea retrocedării bunurilor ce i-au aparţinut, deşi 
ea este una din bisericile tradiţionale ale românilor. Socoate că puterea laică 
trebuie să se implice în rezolvarea acestei probleme având în vedere că 
puterea laică a fost aceea care a desfiinţat-o în 1948 şi a decis transferarea 
bunurilor ei către biserica ortodoxă. În acest sens se poate acţiona pe două căi: 
fie Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează un proiect de lege şi îl 
prezintă Guvernului spre a fi înaintat în vederea dezbaterii în Parlament, fie se 
reactivează propunerea legislativă elaborată de unii deputaţi din Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în 
legislatura trecută pe această temă. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea arată că sectele fac prozelitism 
religios, conduită ce este contra dispoziţiilor Constituţiei României. La rândul 
său, statul este îndreptăţit să ia măsuri contra sectelor religioase care lovesc în 
el. În ce priveşte disputele dintre biserica greco-catolică şi biserica ortodoxă 
în legătură cu bunurile preluate în anul 1948 de biserica ortodoxă de la greco-
catolici este de părere că decizia privind problema cui îi aparţine un lăcaş de 
cult poate fi luată doar de o singură instanţă: voinţa comunităţii locale 
respective. 
  Domnul deputat Ovidiu Şincai a opinat, în cadrul intervenţiei 
sale, că problema ce se pune atunci când se discută despre culte, secte este 
aceea de a şti dacă acestea reprezintă sau nu comunităţi reale de oameni sau 
sunt alcătuiri artificiale, neviabile. Socoate, de asemenea, că se impune ca 
diferitele culte şi organizaţii religioase să prezinte un bilanţ contabil anual, 
care să fie controlat foarte serios pentru a şti de unde vin banii, cum circulă ei, 
în ce scop sunt cheltuiţi etc. Atunci se va vedea clar care din sutele de 
organizaţii religioase sunt într-adevăr structuri spirituale legitime şi care sunt 
altceva, făcând în realitate afaceri în toată regula sub o umbrelă religioasă. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală a evocat faptul că problema 
relaţiilor dintre biserica greco-catolică şi biserica ortodoxă este uneori 
politizată exagerat, fapt ce duce la tensiuni şi contradicţii inutile. Este 
regretabil că, pe plan local, nu se întrunesc comisiile mixte, formate din 
reprezentanţi clericali ai celor două culte religioase, pentru a discuta şi 
soluţiona problemele lăcaşurilor de cult şi caselor parohiale care au aparţinut, 
până în 1948, Bisericii Române Unite cu Roma. În ce priveşte termenul de un 
an avansat de domnul secretar de stat Gheorghe Anghelescu pentru elaborarea 
legii cultelor i se pare exagerat acest termen şi cere reconsiderarea lui. 
  Domnul deputat Ioan Pintea evocă o serie de aspecte concrete pe 
care le-a putut constata în legătură cu activitatea sectantă şi relaţiile dintre 
biserica greco-catolică şi cea ortodoxă în judeţul Bistriţa-Năsăud. 
Împărtăşeşte şi dânsul ideea că încercările de politizare a problemei 
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raporturilor dintre cele două biserici este contraproductivă, făcându-se prea 
mare tapaj pe seama nedreptăţilor care s-ar face în prezent greco-catolicilor. 
  În finalul audierii secretarului de stat pentru culte s-au degajat 
următoarele:  
  - necesitatea elaborării într-un timp mai scurt decât cel avut în 
vedere de conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte a proiectului legii 
cultelor şi înaintarea lui la Parlament; 
  - oportunitatea instituirii unei comisii parlamentare care să 
analizeze evoluţia fenomenului sectant religios în România de astăzi; 
  - necesitatea explorării unei căi concrete, mai eficiente, care să 
ducă la soluţionarea problemei bunurilor ce au aparţinut bisericii greco-
catolice; 
  - adoptarea unei poziţii mai angajante în dialogul cu diferitele 
organizaţii neguvernamentale naţionale şi străine care se preocupă de 
drepturile omului şi care, uneori, pornind de la cazuri particulare, emit 
judecăţi generalizatoare fără suport. 
  În partea finală a şedinţei, membrii comisiei au trecut la 
analizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 
1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război. 
  La dezbaterea acestui punct, lucrările au fost conduse de dl. 
vicepreşedinte Otto Weber. 
  În unanimitate comisia a fost de acord să se dea un aviz favorabil 
acestei propuneri legislative. 
  Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, dl. Otto Weber declară 
închise lucrările, urmând ca cele două puncte de pe ordinea de zi neexaminate 
să facă obiectul unei dezbateri în şedinţa viitoare. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan      Şincai Ovidiu 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
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Chisnăr Atena 


