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Introducere
În istoriografia ortodoxă recentă, etnogeneza poporului român este aso-

ciată cu încreştinarea sa. A devenit aproape o paradigmă folosirea frazei 
„poporul român s-a născut creştin”. Pe teritoriul României, încă din Evul 
Mediu, instituţiile Bisericii Ortodoxe şi cele ale statului s-au dezvoltat împre-
ună, iar istoria juridică a României pune în evidenţă împletirea continuă 
dintre cele două instituţii: acesta este unul dintre motivele pentru care 
Biserica Ortodoxă Română păstrează o poziţie privilegiată, iar statul îi 
apără şi îi promovează interesele.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în timpul domniei lui Alexan-
dru Ioan Cuza, atât în interiorul Bisericii, cât şi la nivel politic, se vor face 
simţite efectele liberalismului şi ale modernizării societăţii.

Prima Constituţie modernă a României, adoptată în 1866, consideră liber-
tatea de religie o libertate absolută şi un drept esenţial ce trebuie garan-
tat1. Constituţia definea libertatea de religie ca fiind o garanţie pentru toate 
religiile ce pot fi practicate, cu condiţia ca acestea să nu intre în conflict cu 
ordinea publică şi cu moralitatea2; de asemenea, se afirma în mod explicit 
că cetăţenia nu este determinată de apartenenţa la o religie. Constituţia 
afirma că Biserica Ortodoxă Română, independentă şi autocefală, este „Bise-
rica dominantă a Statului”3 şi îi recunoştea pe mitropolit şi pe episcopii 
ortodocşi în calitate de membri ai Senatului4 .

Dispoziţii asemănătoare vor fi stabilite şi de Constituţiile din 1923 şi 
19385. Constituţia din 1923 stabilea principiul egalităţii şi reafirma că cetă-
ţenia nu trebuie să depindă de apartenenţa religioasă6; declară că liberta-
tea de conştiinţă este o libertate absolută şi că toate religiile au garanţia de 
libertate şi de protecţie, cu condiţia să respecte ordinea publică, moralitatea 

1 Constituţia din 1866, Tit. II, art. 5, în „Monitorul-Jurnal Oficial al României”, n. 142, 
1-13 iunie 1866.

2 Constituţia din 1866, Tit. II, art. 21.
3 Constituţia din 1866, Tit. II, art. 21.
4 Constituţia din 1866, Tit. II,  art. 76.
5 Constituţia din 1923, în „Monitorul Oficial”, nr. 282, 29 martie 1923; Constituţia din 

1938, în „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 42, 20 februarie 1938. 
6 Constituţia din 1923, Tit. II, art. 5, în „Monitorul Oficial”, nr. 282, 29 martie 1923.
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şi legile organice ale Statului7. Această Constituţie recunoştea două Bise-
rici naţionale („Biserici româneşti”): Biserica Ortodoxă Română şi Biserica 
Greco-Catolică; se afirmă că, „deoarece ortodoxia este religia marii majori-
tăţi a Românilor, Biserica Ortodoxă este Biserica dominantă în Statul român, 
iar Biserica Greco-Catolică are întâietate faţă de celelalte culte”8; se stabi-
leşte că structura şi principiile organizatoare ale Bisericii Ortodoxe Române 
sunt determinate de o lege specială şi că Biserica, în calitate de instituţie, 
este pusă „sub controlul Statului”; conferă, în mod automat, statutul de 
membri ai Senatului mitropolitului, episcopilor Bisericii Ortodoxe Române 
şi celor ai Bisericii Greco-Catolice; de aceleaşi drepturi se bucurau şi repre-
zentanţii de vârf ai celorlalte religii, cu condiţia să aibă cel puţin 200.000 
de membri; între aceştia era admis şi reprezentantul minorităţii musulmane .

Constituţia din 1938 va reafirma aceste dispoziţii şi va interzice în mod 
explicit orice fel de propagandă politică din partea preoţilor şi a reprezen-
tanţilor cultelor9 .

Constituţiile comuniste din 1948, 1952 şi 1956 păstrează, în mod for-
mal, dispoziţiile cu privire la libertatea de religie10, la egalitate şi principiul 
de nediscriminare. În realitate, Partidul Comunist Român a adoptat o pozi-
ţie extrem de ostilă faţă de toate religiile, în mod particular faţă de religia 
catolică. Dacă Biserica Romano-Catolică putea să-şi continue activitatea în 
condiţii restrictive şi mereu controlată, Biserica Greco-Catolică a fost des-
fiinţată în mod abuziv prin decretul 358 din 01.XII.1948, iar bisericile şi 
multe dintre imobilele sale au fost trecute în proprietatea şi administraţia 
Bisericii Ortodoxe Române, care în acest proces a colaborat cu autorităţile 
comuniste şi care până astăzi nu a retrocedat Bisericii Greco-Catolice nici 
măcar 10% din bisericile şi imobilele care i-au fost distribuite în mod sama-
volnic de statul comunist11 . 

În această perioadă, toate ordinele călugăreşti catolice şi greco-catolice 
au fost desfiinţate, iar şcolile şi instituţiile de învăţământ confesional au 
fost închise. Nu se cunoaşte cu exactitate numărul celor care au fost închişi 
în închisorile comuniste din motive religioase, deoarece autorităţile au invocat 
mereu alte motive: trădători de ţară, legionari, conspiratori, apartenenţa 

7 Constituţia din 1923, Tit. II, art. 7.
8 Constituţia din 1923, Tit. II, art. 22. 
9 Constituţia di 1938, în „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 42, 20 februarie 1938.
10 Constituţia Republicii Populare Române, art. 27, în „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 

87, 13 aprilie 1948; Constituţia Republicii Populare Române, art. 84, în „Buletinul Oficial 
al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române”, nr. 1, 27 septembrie 1952; 
Constituţia Republicii Socialiste Române, art. 30, în „Buletinul Oficial al R. S. R.”, nr. 1, 21 
august 1965.

11 Biserica Greco-Catolică a revendicat retrocedarea a peste 2.600 de proprietăţi, dar 
până în 2000 i-au fost restituite doar 136.
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lor la organizaţii oculte care puneau în primejdie siguranţa Statului. Un 
lucru este sigur: toţi reprezentanţii diferitelor religii şi confesiuni care au 
adoptat o poziţie deschisă împotriva ideologiei comuniste au fost arestaţi şi 
condamnaţi, printre ei numărându-se atât catolici, greco-catolici, cât şi orto-
docşi, luterani, evanghelişti, martori ai lui Iehova, dar cei care au avut cel 
mai mult de suferit sunt de departe membrii Bisericii Greco-Catolice şi ai 
ordinelor călugăreşti catolice, care au fost arestaţi în masă (au fost arestaţi 
12 episcopi greco-catolici, dintre care 7 au murit în închisorile comuniste, 
şi mii de membri, preoţi sau laici, ai acestei Biserici). De asemenea, au fost 
închise şi unele mănăstiri ortodoxe, dar, în general, acestea şi-au putut 
continua activitatea, deşi într-un mod restrictiv (numărul de candidaţi la 
viaţa monahală, ca şi în cazul celor care doreau să devină preoţi catolici, 
era strict controlat de autorităţile statului). 

În timpul celor patruzeci de ani de comunism, Partidul Comunist Român 
a căutat să descurajeze desfăşurarea practicilor religioase prin tot felul de 
măsuri administrative şi juridice şi prin introducerea în şcoli a educaţiei de 
inspiraţie marxist-leninistă şi apoi ceauşistă, care propovăduia o ideologie 
atee agresivă.

Pe de altă parte, pentru a-şi camufla în faţa Occidentului această politică 
represivă cu privire la libertatea religiei, Statul comunist a permis continua-
rea practicilor religioase pentru unele confesiuni, care au trebuit însă să se 
conformeze cu cadrul legislativ restrictiv impus de autorităţi, iar reprezen-
tanţii de vârf (mitropoliţi, episcopi) trebuiau să fie recunoscuţi de Prezi-
diul Marii Adunări Naţionale şi să presteze jurământ de credinţă în faţa 
ministrului Cultelor12 .

Prin Decretul 177 din 1948 au fost recunoscute de Stat doar 14 confesi-
uni, celelalte fiind trecute în ilegalitate, situaţie care a rămas neschimbată 
până în 1989. Dacă Biserica Greco-Catolică a fost imediat recunoscută 
după evenimentele din decembrie 1989, nici un alt grup religios nu a reuşit 
să facă acelaşi lucru până în 2006, atunci când au fost recunoscute 18 culte 
în România, prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regi-
mul general al cultelor13 .

Contextul sociologic

La recensământul din 1992, 86,8% din locuitorii României s-au declarat 
ortodocşi, 5% catolici, 3,3% protestanţi, 1% greco-catolici, 0,5% baptişti, 

12 Vezi în Anexe, Decretul 177 din 4 august 1948, pentru regimul general al cultelor 
religioase, art. 21.

13 Vezi în Anexe, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general 
cultelor, publicată în „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 11/08.01.2007.
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0,3% „apartenenţi la alte grupuri evanghelice” şi 0,1% creştini ruşi de rit 
vechi. Alte grupuri care aveau sub 0,3% din populaţia României includeau 
penticostali, creştini ai Evangheliei, evrei, musulmani, creştini armeni, 
atei, agnostici şi alte persoane care nu şi-au declarat propria religie14 . 

Rezultatele acestui recensământ au fost contestate ulterior de grupurile 
religioase minoritare, care au susţinut că în unele cazuri cei care au efectuat 
recensământul au polemizat cu cetăţenii referitor la apartenenţa lor religi-
oasă sau, pur şi simplu, au înregistrat în mod arbitrar o altă afiliere religioasă. 

Alte studii, mai recente, au evidenţiat atitudinea generală a românilor 
faţă de religie. O cercetare efectuată în toamna anului 1998 arăta că 60% 
din populaţia României frecventează lăcaşurile de cult cel puţin o dată pe 
lună15. Un alt studiu, desfăşurat în 2000, a arătat că Biserica Ortodoxă 
Română se bucură de încrederea a 69% din cetăţenii României, urmată de 
armată – 39,6%, mass-media – 19,5% şi poliţie – 12%. 

În cadrul recensământului efectuat în 2002, cetăţenii din România se 
declarau: 86,7% ortodocşi, 4,7% catolici, 3,7% apartenenţi la protestan-
tism, 1,5% apartenenţi la penticostalism şi 1% greco-catolici. 

Caracteristicile principale ale relaţiilor
dintre Stat şi Biserică în România

Relaţiile dintre Stat şi Biserică în România sunt caracterizate de pre-
zenţa elementelor specifice ambelor sisteme tradiţionale de relaţii dintre 
Stat şi Biserică, cel cooperativ/concordatar şi cel separatist/neconcordatar. 
Pe de o parte, Guvernul României se implică în favoarea unor comunităţi 
religioase privilegiate (în majoritatea cazurilor ajutoarele guvernamentale 
vizează proiectele ce aparţin Bisericii Ortodoxe, dar, în unele cazuri, sunt 
acordate ajutoare şi celorlalte confesiuni), ajutându-le să-şi construiască 
noi biserici, să le restaureze pe cele deja existente, să finanţeze activităţile 
religioase şi salariile clerului16. Pe de altă parte, Statul este acela care deter-
mină definirea unui grup religios sau refuză să recunoască grupurile reli-
gioase netradiţionale. 

Spre deosebire de celelalte Constituţii, cea a României nu defineşte Sta-
tul ca fiind laic, secular sau sacru şi, de asemenea, nu stabileşte o netă sepa-
rare între Stat şi Biserică. Cu toate acestea, un studiu atent al textelor 
constituţionale dovedeşte contrariul, adică se descoperă existenţa unei 

14 National Commission of Statistics. Statistical Yearbook of Romania, 1993, 106-107.
15 Studiul a fost condus de MEDIAPRO la cererea organizaţiei Open Society Network.
16 Cooperarea prezentă în sistemul actual este asemănătoare cu cea stabilită de 

Concordatul francez din 1801, conform căruia unele Biserici privilegiate erau favorizate, cu 
condiţia că trebuiau să se supună controlului din partea statului.
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complexe influenţe religioase în sfera publică. În consecinţă, conform Con-
stituţiei, România este un Stat secular, dar nu laic17 . 

Libertatea religiei

Constituţia din 1991 (conţinutul acesteia cu privire la libertatea conşti-
inţei, ce se regăseşte la Articolul 29, va fi reluat integral de actuala Consti-
tuţie revizuită a României, intrată în vigoare la 29 octombrie 2003, la Arti-
colul 29) a definit libertatea religioasă din două perspective: din perspecti-
va libertăţii şi autonomiei grupurilor religioase faţă de Stat (numită şi li-
bertate de religie „negativă”, adică acolo unde Statul nu poate interveni18) 
şi din perspectiva libertăţii „pozitive”, acolo unde Statul garantează exer-
citarea liberă a religiei, toleranţa religioasă, educaţia religioasă şi ajutorul 
acordat comunităţilor religioase recunoscute de Stat. Conform Articolului 
29 al Constituţiei, libertatea de religie cuprinde libertatea de manifestare 
a gândirii, opiniilor şi convingerilor religioase, libertatea de conştiinţă şi 
libertatea de cult. 

Articolul 29 din Constituţia României revizuită, aprobată în urma Refe-
rendumului desfăşurat între 18 şi 19 octombrie 2003, confirmată de Hotă-
rârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie şi intrată în vigoare la 
29 octombrie 2003, afirmă cu privire la libertatea conştiinţei: „(1) Liberta-
tea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot 
fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte ori să 
adere la o credinţă religioasă contrară 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 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. (6) Părinţii sau tutorii au dreptul 
de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror 
răspundere le revine”. 

În Legea nr. 489 din 2006 privind libertatea religioasă şi regimul gene-
ral al cultelor (care a abrogat decretul nr. 177/1948 pentru regimul general 
al cultelor religioase, publicat în „Monitorul Oficial” al României, nr. 178 
din 4 august 1948), se afirmă clar în Articolul 9: „(1) În România nu există 

17 Cf. g. anDreeScu, „Pentru o lege a libertăţii de conştiinţă religioasă”, Revista Română 
de Drepturile Omului, nr. 17, 1999.

18 Constituţia României, art. 29, alin. 3, şi art. 29, alin. 5, în „Monitorul Oficial”, partea 
I, n. 233, 21 noiembrie 1991.
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religie de stat; statul este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideo-
logie atee. (2) Cultele sunt egale în faţa legii şi a autorităţii publice. Statul, 
prin autorităţile sale, nu va promova şi nu va favoriza acordarea de privi-
legii sau crearea de discriminări faţă de vreun cult”.

Funcţiile publice

Separarea dintre Stat şi Biserică stabilită de Constituţie19 intră în con-
flict cu dispoziţiile în baza cărora funcţionarii publici trebuie să presteze 
jurământul religios20. Tipurile de jurământ cerute de aceste legi variază21 
de la jurământul religios la jurământul deschis, adică lipsit de condiţionări 
sau conotaţii religioase, prevăzut pentru necreştini. Aceste jurăminte sunt 
obligatorii, iar aceia care ocupă funcţiile publice importante trebuie să res-
pecte indicaţiile stabilite în legătură cu statutul lor particular.

Libertatea religioasă şi regimul general al cultelor în România

Pentru o cunoaştere mai îndeaproape a ultimelor modificări în materie 
de libertate religioasă, poate fi utilă prezentarea, printr-un scurt istoric, a 
Legii nr. 489 din 2006, privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor, prezentare care sintetizează drumul parcurs de legislaţia româ-
nească în materie22 .

„Timp de 15 ani de la căderea regimului comunist, România nu a avut 
o reglementare privitoare la libertatea religioasă, în conformitate cu Con-
stituţia, cu convenţiile, acordurile şi tratatele internaţionale la care Româ-
nia este parte şi cu noile realităţi sociale şi religioase, ci s-a acţionat con-
junctural, în lipsa unui act normativ actualizat în domeniu.

În perspectiva integrării europene, a fost necesar ca România să adopte 
o lege care să reglementeze regimul comunităţilor religioase în conformi-
tate cu reglementările similare din state ale Uniunii Europene şi cu reali-
tăţile interne specifice. 

În acest sens, încă din luna martie 2005 au avut loc întâlniri cu reprezen-
tanţi ai cultelor religioase, iar în lunile aprilie-mai 2005 au avut loc patru 
runde de dezbateri cu reprezentanţii cultelor. Reprezentanţii a 16 culte au 
semnat la 31 mai 2005, alături de reprezentanţii Ministerului Culturii şi 

19 Constituţia României, art. 29.
20 Jurământul depus de Preşedintele României şi de membrii Guvernului se încheie cu 

fraza: „Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Vezi art. 82 şi art. 104.
21 De exemplu, soldaţii din Armata Română trebuie să depună jurământul religios (Le-

gea nr. 46 din 1996, art. 8, în „Monitorul Oficial”, nr. 120, 11 iunie 1996). Alţi funcţionari 
publici (judecători, forţe de ordine) şi cei care profesează unele meserii (avocaţi, notari, 
medici şi farmacişti) sunt obligaţi să pronunţe jurăminte asemănătoare.

22 Vezi site-ul oficial al Secretariatului de Stat pentru Culte: www.culte.ro.
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Cultelor, un text de proiect care în perioada 1 iunie-1 iulie 2005 a fost adus 
la cunoştinţa opiniei publice, în conformitate cu Legea privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, ocazie cu care au fost formulate o 
serie de observaţii, dintre care unele au fost incluse în forma finală a pro-
iectului. 

Mai mult, tocmai în vederea popularizării pe plan intern şi internaţio-
nal a proiectului de lege, Ministerul Culturii şi Cultelor a organizat în peri-
oada 12-13 septembrie 2005 simpozionul internaţional „Libertatea religi-
oasă în context românesc şi european”, la care au participat reprezentanţi 
ai unor organisme internaţionale precum Comisia Europeană pentru Demo-
craţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), ai OSCE, precum şi specialişti de 
marcă din Europa şi Statele Unite. Totodată, au fost invitate un număr 
important de organizaţii şi instituţii din România.

Au fost solicitate puncte de vedere de la prestigioase instituţii precum 
ODIHR/OSCE şi Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comi-
sia de la Veneţia). Aceasta din urmă a analizat textul proiectului de lege în 
cadrul celei de-a 64-a sesiuni plenare ce a avut loc în perioada 21-22 octom-
brie 2005 şi a redactat opinia sa favorabilă, recomandând o serie de îmbu-
nătăţiri ale proiectului de lege. 

În cadrul procedurilor parlamentare din Senat, Comisia juridică de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi minorităţi au elaborat un raport comun de admitere a proiectului de lege 
cu o serie de amendamente. Amendamentele admise au fost susţinute şi de 
către reprezentanţii Guvernului prezenţi la dezbateri. 

Proiectul a fost adoptat de către Senat la 21 decembrie 2005 prin adop-
tare tacită, în conformitate cu dispoziţiile art. 75, alin. 2 din Constituţia 
României. Dezbaterile au durat în comisii din februarie până la 7 decem-
brie 2006.

În poziţiile formulate iniţiatorii au arătat că acest model nu este specific 
doar României, ci se încadrează în mai largul model european al reglemen-
tării relaţiilor stat-culte. Declaraţia a 11-a a Tratatului de la Amsterdam, 
reluată şi în proiectul de Constituţie Europeană, prevede libertatea state-
lor membre ale Uniunii Europene, cărora li s-a alăturat şi România, de a-şi 
reglementa potrivit propriei tradiţii regimul cultelor pe teritoriul naţional.

Austria, cu un procentaj de 0,2%, şi Cehia, cu 0,1%, sunt cele mai apro-
piate ca mod de reglementare de situaţia din România. Belgia cere în cadrul 
procedurilor administrative de recunoaştere a unor noi culte existenţa a 
unui număr de 10.000 de credincioşi dintr-o populaţie de circa 5 milioane 
de locuitori (aprox. 0,4%). Alte state, precum Germania sau statele concor-
datare, nu au stabilit un procentaj, lăsând la propria apreciere a unor auto-
rităţi ale statului ridicarea la primul palier al drepturilor a unor organizaţii 
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religioase [în România este necesar un procentaj de 0,1% din populaţia 
României pentru a fi recunoscut un cult de către Stat – n. a.].

Funcţionarea îndelungată pe teritoriul naţional pentru acordarea unor 
drepturi se regăseşte, de asemenea, în legislaţia unor state europene pre-
cum Portugalia (30 de ani spre a fi recunoscută ca organizaţie autohtonă), 
Ungaria (funcţionarea timp de 30 de ani ca organizaţie religioasă) sau Litu-
ania (funcţionarea timp de 25 de ani)”23 .

La acest punct credem că este util să reproducem articolele cele mai 
importante ale textului de lege care stabilesc condiţiile pentru recunoaşte-
rea unui cult religios în România:

Art. 17. – (1) Calitatea de cult recunoscut de stat se dobândeşte prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, de către asocia-
ţiile religioase care, prin activitatea şi numărul lor de membri, oferă garanţii de 
durabilitate, stabilitate şi interes public. (2) Recunoaşterea statutelor şi codu-
rilor canonice se acordă în măsura în care acestea nu aduc atingere, prin conţi-
nutul lor, securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice sau drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Art. 18. – Asociaţia religioasă care solicită recunoaşterea calităţii de cult va 
formula o cerere în acest sens la Ministerul 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 0,1% din populaţia României, con-
form ultimului recensământ; c) mărturisirea de credinţă şi statutul de organi-
zare şi funcţionare, care să cuprindă: denumirea cultului, structura sa de orga-
nizare centrală şi locală, modul de conducere, administrare şi control, organele 
de reprezentare, modul de înfiinţare şi desfiinţare a unităţilor de cult, statutul 
personalului propriu, precum şi prevederile specifice cultului respectiv24 . 

O modificare, survenită în cadrul textului de către Comisia juridică şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Camerei deputaţilor, a fost com-
pletarea textului Guvernului, ce reglementa că „în România sunt interzise orice 
forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă”, cu inter-
dicţia expresă a „ofensei publice aduse simbolurilor religioase”. Această modi-
ficare, adoptată de Parlament, a fost criticată de unele asociaţii umaniste din 
România, care considerau că astfel se limitează libertatea de exprimare. Preci-
zăm că textul introdus nu are o componentă penală, ci doar un caracter decla-
rativ, pentru ca libertatea de exprimare să nu afecteze un domeniu atât de 
sensibil precum credinţa religioasă. Contextul în care această completare a fost 

23 Site-ul oficial al Secretariatului de Stat pentru Culte, www.culte.ro: Prezentarea Legii 
nr. 489/2006.

24 Legea nr. 489/2006, Secţiunea a II-a: Recunoaşterea calităţii de cult .
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adusă textului Guvernului este cel al scandalului internaţional provocat de 
publicarea caricaturilor profetului Mahomed. 

Această prevedere este în egală măsură constituţională şi europeană. Ea con-
stituie o aplicare a prevederii din art. 29 (2) din Constituţie, ce precizează: 
„Libertatea conştiinţei este garantată, ea trebuie să se manifeste în spirit de 
toleranţă şi de respect reciproc”. Plenul Camerei Deputaţilor a votat proiectul 
de lege în data de 13 decembrie 2006, cu majoritatea covârşitoare de 220 de 
voturi, cu doar o abţinere şi un vot împotrivă. Preşedintele României a promul-
gat legea prin Decretul nr. 1437/27.12. 2006, legea dobândind numărul 
489/2006, şi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 11/08.01.2007.

Textul legii este structurat în patru capitole. 

I . În primul capitol, intitulat „Dispoziţii generale”, libertatea religioasă este 
definită şi reglementată de textele convenţiilor şi tratatelor internaţionale cu 
privire la drepturile fundamentale ale omului. S-au avut, cu precădere, în vedere 
dispoziţiile art. 9, 10, 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 
18, 19, 20 şi 26 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 13 din 
Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Declaraţia Adunării 
Generale ONU privind eliminarea tuturor formelor de violenţă şi de discriminare .

În cadrul libertăţii religioase, dreptul la liberă asociere are un conţinut larg şi 
generos, statul protejând atât grupările religioase, ai căror membri nu consideră 
necesar să exercite libertatea lor în cadrul unei structuri cu personalitate juri-
dică, cât şi structurile religioase cu personalitate juridică, anume cultele şi aso-
ciaţiile religioase. 

Pe scurt, s-au stabilit două niveluri de recunoaştere a religiilor [0,1% din popu-
laţia României pentru culte şi cel puţin 300 de membri pentru asociaţiile reli-
gioase, n. a.], fiecăruia dintre cele două regimuri juridice corespunzându-i anu-
mite drepturi şi obligaţii. Diferenţa dintre cele două regimuri decurge din 
utilitatea publică pe care statul o recunoaşte cultelor faţă de alte grupări reli-
gioase, conform unor criterii de durabilitate şi stabilitate. Atât în forma asoci-
aţiilor religioase, cât şi în forma cultelor, este asigurată libertatea religioasă în 
toate componentele ei, atât la nivel individual, cât şi colectiv, singura distincţie 
între cele două structuri fiind acordarea sprijinului direct al statului.

II. Cel de-al doilea capitol al legii, intitulat „Cultele”, reglementează: a) relaţiile 
dintre stat şi culte, b) dobândirea calităţii de cult; c) personalul; d) patrimo-
niul; e) învăţământul organizat de culte.

a) Premisa de bază a relaţiei dintre Statul român şi culte este aceea de recu-
noaştere a rolului spiritual, educaţional, social-caritativ, cultural şi de parte-
neri sociali pe care îl au cultele, precum şi a statutului acestora de factori ai 
păcii sociale.
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Fundamentele raporturilor dintre statul român şi culte sunt autonomia aces-
tora, neutralitatea, echidistanţa şi nondiscriminarea statului faţă de ele, pre-
cum şi cooperarea statului şi cultelor în domeniile de interes comun. 

b) Calitatea de cult se dobândeşte în temeiul unei hotărâri de guvern, la propune-
rea Ministerului Culturii şi Cultelor, de către asociaţiile religioase care, prin acti-
vitatea şi numărul lor de membri, au oferit garanţii de durabilitate şi stabilitate.

c) În materie de personal se recunoaşte specificitatea raporturilor între perso-
nalul clerical şi cultul ca persoană juridică ca fiind probleme interne ale cultu-
lui, supuse propriei jurisdicţii.

d) Statul intervine cu privire la spaţiul de înmormântare pentru membrii dife-
ritelor culte, lăsând în sarcina consiliilor locale obligaţia de a înfiinţa cimitire 
comunale şi orăşeneşti care să corespundă necesităţilor reale.

e) Alături de problematica predării religiei în învăţământul de stat şi de proble-
matica învăţământului teologic, textul de faţă face referire la învăţământul 
confesional, a treia formă de învăţământ reglementată de către Constituţia 
României modificată.

III . Al treilea capitol al legii, intitulat „Asociaţiile religioase”, reglementează o 
nouă instituţie juridică, cea a asociaţiilor religioase, persoane juridice alcătuite 
din cel puţin 300 de membri, cetăţeni români cu domiciliul în România, care se 
asociază în vederea manifestării unei credinţe religioase. Acest sistem cu două 
trepte în materia reglementării regimului juridic al organizaţiilor religioase cu 
personalitate juridică, respectiv cult şi asociaţie religioasă, este specific majori-
tăţii statelor din Uniunea Europeană.

IV. Ultimul capitol, „Dispoziţii tranzitorii şi finale”, stabileşte faptul că acele 18 
culte care sunt deja recunoscute şi funcţionează în România nu necesită o nouă 
procedură de recunoaştere25 .

În încheierea acestei prezentări a Legii 489/2006, Secretariatul de Stat 
pentru Culte îşi exprima satisfacţia că, „în momentul imediat premergător 
aderării României la Uniunea Europeană, legea adoptată de Parlament 
abrogă Decretul comunist nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor. 
Astfel, un domeniu atât de sensibil şi de important precum cel al vieţii reli-
gioase este acum reglementat în conformitate cu realitatea românească, 
respectând, în acelaşi timp, exigenţele europene”. În faţa acestei afirmaţii, 
se naşte firesc întrebarea: dacă a fost ”un domeniu atât de sensibil şi de 
important”, de ce a trebuit să aştepte 18 ani până când să fie reglementat, 
iar o lege comunistă să fie abrogată? Nu dorim să fim subiectivi, dar se 
pare că tocmai aderarea României la Uniunea Europeană a fost condiţio-
nată şi de acest aspect.

25 Site-ul oficial al Secretariatului de Stat pentru Culte, www.culte.ro: Prezentarea Legii 
nr. 489/2006. 
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În încheiere trebuie să precizăm că, deşi în Capitolul II, Secţiunea 1, 
Relaţiile dintre Stat şi culte, art. 9, se precizează că ”în România nu există 
religie de stat; statul este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideo-
logie atee”, Biserica Ortodoxă Română este singura nominalizată atunci 
când este tratat rolul pe care îl au Bisericile în istoria şi societatea româ-
nească: „art. 7. (2) Statul român recunoaşte rolul important al Bisericii 
Ortodoxe Române şi al celorlalte Biserici şi culte recunoscute de istoria 
naţională a României şi în viaţa societăţii româneşti”.


