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1. Introducere 

 

Reconsiderarea  raportului dintre politică şi religie a fost şi va fi mult timp în 

centrul gândirii politice. Jean Claude Eslin arată că acest raport a fost greşit înţeles din 

două motive : „Pe de o parte, religia pare să fi devenit pentru unii un lucru exclusiv 

privat şi nu mai trebuie să joace un rol în spaţiul public; pe de altă parte, democraţia 

[…] pretinde că este fundamentată exclusiv pe ea însăşi, că nu se raportează la nimic 

altceva decât la ea însăşi şi mai ales nu la o transcendenţă.”
1
 Tensiunile sau afinităţile 

dintre dimensiunea politică şi cea religioasă se manifestă în toate epocile şi fiecare 

conţine câte puţin din cealaltă: puterea religioasă se abţine cu greu să nu îmbrace o 

dimensiune politică pe când puterea politică renunţă rareori la dimensiunea religioasă. 

 Nici în Sfânta Scriptură şi nici în Sfintele Canoane nu se găseşte o învăţătură 

despre Stat. În Sfânta Scriptură se vorbeşte despre stăpânirea pe care o reprezintă 

Statul în general, şi despre atitudinea pe care trebuie să o aibă credincioşii şi Biserica 

faţă de această stăpânire. 

Biserica a avut dintotdeauna dorinţa de a se manifesta liber şi de a fi 

recunoscută ca identitate comunitară. Pentru a nu fi în afara legii, ea a recurs la 

modalităţi de organizare conforme cu legislaţia statului, dar şi cu învăţătura credinţei. 

Ea a făcut eforturi mari pentru a intra în legalitate, şi pentru a-i convinge pe 

persecutori că manifestările ei nu sunt un pericol pentru Stat .  

 Relaţiile dintre Biserică şi Stat trebuiesc privite dintr-o perspectivă nu numai 

legală, ci şi în strânsă legătură cu fenomenul religios pe care omul îl trăieşte contextul 

social care îl caracterizează. Din această perspectivă, religiile au avut mereu şi o 

dimensiune socială, exercitând influenţă în societatea tuturor timpurilor şi a tuturor 

popoarelor. Drept urmare, putem vorbi, la nivel mondial, despre o cultură religioasă 

                                                 
1
 Jean Claude Eslin, Dumnezeu şi puterea.Teologie şi politică în Occident, Ed. Anastasia, Bucureşti, 

2001. 

 



 4 

ca parte componentă a culturii generale. Fiecare mare religie are propria ei cultură: 

creştină, ebraică, musulmană, hinduistă etc. Referindu-ne la spaţiul în care se va naşte 

creştinismul, precizăm că acesta era dominat de o concepţie monistică, adică de o 

putere unică ce răspundea de problemele politice, sociale, militare, dar şi de cele 

religioase. Omul depindea atât ca cetăţean, cât şi ca om religios de aceeaşi autoritate 

supremă, adică cea a împăratului. În anul 12 î.C. împăratul Octavian Augustus îşi 

atribuie titlul de Pontifex Maximus, ceea ce înseamnă că întreaga realitate religioasă – 

la nivel de instituţii, temple, preoţi, cult etc., cât şi la nivel de indivizi – va depinde în 

ultimă instanţă de împărat. Mai târziu, împăraţii îşi vor diviniza persoana şi funcţia, 

instituind astfel un cult al împăratului, motiv de conflict deschis cu noua religie, 

creştinismul. 

 În monoteismul său, dar mai ales în radicalitatea unui cult care trebuie adus 

unicului şi adevăratului Dumnezeu, noua religie va revoluţiona ideea de suveranitate a 

unei lumi monistice, impunând o concepţie dualistă, adică existenţa a două societăţi, 

cea civilă şi cea religioasă, creştină, diferită şi independentă de cea politică, atât în 

ceea ce priveşte mijloacele, cât şi scopul ei. În tot ceea ce ţine de viaţa lui de credinţă, 

creştinul se consideră total liber de puterea laică, imperială şi nu va putea accepta 

niciodată ingerinţele acesteia în problemele lui religioase, şi cu atât mai mult nu va 

putea să îi aducă cult, să venereze împăratul, acesta fiind unul dintre motivele 

principale ale persecutării creştinilor de către împăraţi. Dualismul creştin are 

fundamente biblice neotestamentare clare. Isus afirmă că trebuie dat „Cezarului ceea 

ce este a Cezarului, şi lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu” (Mt 22, 21). Este 

evidentă aici dubla dependenţă sau ascultare a omului faţă de autoritatea civilă şi faţă 

de cea religioasă, spirituală. În continuare, apostolii Petru şi Paul completează cadrul 

dublei ascultări a creştinului faţă de cele două categorii de autorităţi. Păstorii 

comunităţii îi conduc pe credincioşi în ceea ce priveşte viaţa lor de credinţă, 

neimplicându-se în problemele ce sunt de competenţa autorităţii civile. „Toţi să se 

supună autorităţilor rânduite pentru că nu există autoritate decât de la Dumnezeu, iar 

cele existente sunt rânduite de Dumnezeu, astfel încât cine se împotriveşte autorităţii 
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se împotriveşte ordinii stabilite de Dumnezeu, iar cei răzvrătiţi îşi vor primi 

condamnarea. Autorităţile nu sunt de temut pentru vreo faptă bună, ci pentru ce este 

rău. Vrei deci să nu te temi de autorităţi? Fă binele şi vei avea laudă din partea lor, 

căci oamenii puterii sunt slujitorii lui Dumnezeu spre binele tău. Dacă faci răul, teme-

te, căci ei nu degeaba poartă sabie; ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru a face 

dreptate şi mânia [lui Dumnezeu] pentru cel care săvârşeşte răul. De aceea, trebuie să 

vă supuneţi, nu numai din cauza pedepsei, ci şi din conştiinţă. Doar pentru aceasta 

plătiţi şi impozite, pentru că cei care îndeplinesc această [misiune] sunt slujitori ai lui 

Dumnezeu. Daţi fiecăruia ceea îi datoraţi: celui cu impozitul, impozit; celui cu taxele 

vamale, vamă; celui căruia îi datoraţi respect, respect; celui căruia îi datoraţi cinste, 

cinste.” (Rm 13, 1-7). Sfântul Petru îi îndeamnă pe creştini să fie supuşi atât 

împăratului, ca domnitor, cât şi guvernatorilor, fiind trimişii săi, ca să-i pedepsească 

pe cei care fac răul şi să-i laude pe cei care fac binele” (1 Pt 2, 13-14). Dumnezeu este 

considerat izvorul oricărei puteri, şi ca atare orice poruncă sau dispoziţie umană care 

nu ţine cont sau este contrară voinţei Sale nu trebuie ascultată şi pusă în practică de 

către credincios. Aşa au judecat de la început apostolii care, în faţa hotărârii 

sinedriului de a nu mai predica despre Isus Cristos, au răspuns: „Judecaţi voi dacă este 

drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai degrabă de voi decât de Dumnezeu” 

(Fap 4, 19).  

 Din existenţa a două realităţi diferite, dar comunicante între ele, se pot trage 

unele concluzii:  

 pentru împlinirea spirituală şi materială, temporală a vieţii omului există 

două societăţi autonome, independente, cu mijloace şi scopuri proprii 

fiecăreia din ele; 

 omul, credincios şi cetăţean în acelaşi timp, este membru a două societăţi 

diferite, însă nu se poate diviza, ci trăieşte o unică viaţă cu două perspective 

diferite, una pământească şi una supranaturală, cerească. El este în acelaşi 

timp cetăţean al statului, membru al societăţii, dar şi credincios, membru al 

Bisericii. Pentru realizarea binelui integral al persoanei este absolut necesar 
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ca cele două societăţi să se afle în armonie, într-o strânsă colaborare, 

misiune deloc uşoară, mai ales atunci când societatea civilă este puţin 

capabilă sau dispusă să înţeleagă identitatea şi misiunea societăţii 

bisericeşti, religioase. 

 

 1.1. Primele secole creştine 

 

Din punct de vedere religios, Imperiul Roman a fost sincretist, iar noua religie, 

creştinismul, s-a inserat în societate ca şi celelalte religii şi culte. Dar adepţii noii 

religii nu au considerat nicidecum că religia lor este una dintre atâtea alte religii, şi 

nici nu au acceptat cultul împăratului, fiindcă erau convinşi că este un singur 

Dumnezeu, şi doar Lui trebuie să i te închini. Creştinii nu resping puterea civilă, însă 

proclamă ascultarea faţă de Dumnezeu şi nu faţă de oameni în problemele religioase 

(Fap 4, 19). De aici derivă în mod inevitabil conflictul creştinismului cu autorităţile 

imperiale şi mai ales cu împăratul, care pretindea un cult al persoanei sale de la toţi 

cetăţenii imperiului. În anul 113, împăratul Traian răspunde guvernatorului Bitiniei 

Plinius cel Tânăr: „Creştinii nu trebuie căutaţi, dar, dacă sunt denunţaţi şi acuzaţi, 

trebuie pedepsiţi, însă într-o aşa manieră încât cine neagă că este creştin şi o 

demonstrează invocând zeii noştri, oricât ar fi de suspect pentru trecutul său, să fie 

iertat pentru această pocăinţă a lui. Nu trebuie acceptate niciodată denunţările 

anonime, pentru nici o acuză. Aceasta ar reprezenta cel mai rău şi nedemn exemplu 

pentru timpurile noastre”
2
. Rescriptul lui Traian este prima lege imperială care îi 

condamnă pe creştini pentru simplul fapt că sunt creştini: a fi creştin reprezenta un 

delict pentru motivul de a refuza cultul împăratului. Succesorii lui Traian vor 

intensifica măsurile împotriva creştinismului, persecutând noua religie mai întâi la 

nivel local, regional, iar în secolul al treilea extinzând persecuţiile în tot imperiul, într-

o manieră organizată şi decisă de a eradica noua religie din imperiu. Cel mai aprig 

persecutor a fost Diocleţian, care, la începutul secolului al IV-lea, a emanat mai multe 

                                                 
2
 PILATI, G., Chiesa e stato nei primi quindici secoli, Citta’ di Castello, 1961, p. 13. 
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edicte contra creştinilor, însă acestea s-au dovedit falimentare, ca şi toate măsurile 

antecesorilor săi. Constatând eşecul politicii anticreştine, în anul 311 Galeriu emană 

primul Edict de toleranţă a creştinilor. După care, Constantin cel Mare, împreună cu 

cumnatul său Liciniu, proclamă în 313 celebrul Edict de la Milano. „Tratând tot ceea 

ce priveşte binele şi siguranţa Statului, între alte lucruri care ne gândeam că ar fi 

folositoare pentru majoritatea oamenilor, am decis să le stabilim înainte de toate pe 

cele ce privesc religia, adică să dăm creştinilor şi tuturor celorlalţi posibilitatea liberă 

de a urma religia preferată, pentru ca Divinitatea care este în ceruri – indiferent care 

este ea – să ne poată oferi pace şi prosperitate Nouă şi tuturor supuşilor noştri”. Din 

acest motiv, „am considerat cu un just şi foarte întemeiat principiu că trebuie decis de 

a nu interzice nimănui care urmează religia creştină sau o alta mai bună pentru el […]; 

am decis să abolim orice restricţie […] şi orice măsură ostilă şi contrară clemenţei 

Noastre şi de acum înainte toţi cei care vor să respecte religia creştină o pot face în 

deplină linişte şi seninătate. Am hotărât să comunicăm aceasta cu toată claritatea 

atenţiei tale, pentru ca tu să ştii că am acordat creştinilor libertatea deplină şi absolută 

de a practica cultul lor. Excelenţa Ta înţelege că, aşa cum am acordat-o lor, aşa şi 

altora noi acordăm dreptul liber şi deplin de a-şi trăi propria religie sau cult, pentru 

pacea timpului Nostru, în aşa fel încât fiecare să fie credincios aşa cum doreşte.”
3
  

În afară de recunoaşterea oficială a creştinismului ca religie în cadrul celorlalte 

religii ale imperiului, se observă deja o favorizare a noii religii, a credincioşilor laici şi 

a clerului. Edictul stabileşte restituirea bunurilor confiscate creştinilor în timpul 

persecuţiilor. Preoţii sunt scutiţi de activităţile publice instituite de autorităţile 

municipale. Orice persoană poate să lase un testament în favoarea Bisericii; se ia 

iniţiativa construirii de biserici în tot imperiul; episcopii pot înfiinţa tribunale 

(episcopalis audientia) unde să se judece nu numai cauze canonice, bisericeşti, dar şi 

cauze civile, laice; monograma lui Cristos apare pe steaguri şi pe monede. În planul 

pur religios, cultul zeului Soare este înlocuit cu cel al lui Isus Cristos, mort şi înviat, 

                                                 
3
 LACTANTIU, De mortibus persecutorum, XLVIII. EHLER S.Z.-MORRALL J.B., Chiesa e Stato 

attraverso i secoli, Milano, 1958, p. 29-30. 
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cult celebrat în ziua Domnului (dies Domini), adică duminica. Este interzisă folosirea 

crucii ca instrument de supliciu şi de moarte; se iau măsuri pentru îmbunătăţirea vieţii 

sclavilor şi pentru ca aceştia să-şi redobândească mai uşor libertatea, se iau măsuri 

contra adulterului şi a prostituţiei. Din planul vieţii morale se trece şi în cel doctrinar, 

împăratul angajându-se în reprimarea ereziei ariene, pentru care convoacă primul 

Conciliu Ecumenic, la Niceea, în primăvara anului 325. Pentru episcopul Romei este 

acordat palatul de pe fosta proprietate a familiei Laterani, lângă care se va construi 

bazilica dedicată Sf. Ioan, aici stabilindu-se acum reşedinţa papilor, ce va rămâne 

acolo până în Evul Mediu târziu.
4
 

Statul a ajuns să aprecieze rolul pe care poate să-l joace creştinismul în 

Imperiu, începând cu Constantin cel Mare care a fost primul împărat roman care a dat 

libertate creştinismului. Din 313, prin edictul de la Mediolanum, puterea ecleziastică a 

fost într-o continuă creştere. Acest edict este, de fapt, actul de recunoaştere al 

dreptului de manifestare religioasă. El nu recunoaşte Biserica drept instituţie a statului 

ci recunoaşte creştinismul ca şi mod de viaţă ce are dreptul de a se manifesta liber, 

alături de celelalte curente religioase. O dată cu edictul Împăratului Teodosie cel 

Mare, din 28 februarie 380, creştinismul devine religie de Stat. 

 

 1.2. Cezaropapismul 

 

Deşi Constantin cel Mare contribuie la consolidarea unei structuri spirituale 

diferite de cea statală, laică, de acum înainte se va exercita o continuă tensiune de 

instaurare a unui monism al puterii atât spirituale, cât şi politice. Cezaropapismul 

reprezintă forma extremă a monismului secular. La cealaltă extremă stă monismul 

                                                 

4
 HERA A., Sviluppo delle dottrine sui rapporti fra Chiesa e potere temporale, în „Corso di diritto 

canonico”, 2, Brescia, 1976, 266. Reşedinţa şi bazilica papilor vor deveni locul unde vor avea loc 

cinci concilii ecumenice în anii 1123, 1139, 1179, 1215-1216 şi 1512-1517. Tot aici se vor semna şi 

renumitele Pacte Laterane în anul 1929, între guvernul Italiei şi Sfîntul Scaun. 
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ecleziastic, adică hierocraţia. Între aceste două extreme stau alte forme de exercitare a 

puterii, precum regalismul, cu manifestările lui proprii: jurisdicţionalismul, 

galicanismul, febronianismul sau iozefinismul
5
. O altă formă de conducere ce înclină 

spre monismul ecleziastic o reprezintă teza despre puterea Bisericii, directă sau 

indirectă, asupra ordinii temporale. Şi o ultimă formă este cea a separării şi 

coordonării dintre cele două societăţi, Biserica şi Statul, în care fiecare rămâne liberă 

şi independentă în raport cu cealaltă, deşi între ele există un regim de colaborare. 

Perioada constantiniană este decisivă pentru timpurile ce vor veni de acum 

înainte. Acum se pun bazele relaţiilor dintre Biserică şi Stat. Iar religia este văzută ca 

un liant al întregii existenţe a imperiului şi ca un instrument de menţinere a unui 

anumit statu-quo politic şi religios, moral. Biserica şi religia sunt considerate ca un 

instrumentum regni, o instituţie şi un mijloc pentru realizarea unităţii politice a 

imperiului. Oamenii Bisericii trebuie să invoce bunăvoinţa cerului pentru binele şi 

siguranţa, stabilitatea imperiului. În mentalitatea generală a bazileilor, moştenită din 

tradiţia romană republicană sau imperială, Biserica este considerată ca un instrument 

pentru realizarea unui scop suprem, politic şi religios, al cărui garant principal este 

împăratul. Aşa se naşte cezaropapismul, care nu este un rezultat al unor ambiţii 

nemăsurate ale împăraţilor din Constantinopol, ci mai mult o continuare a modului de 

a gândi şi de a acţiona al Imperiului Roman. Biserica este o componentă în 

administraţia publică imperială. Nu există un sistem doctrinar care să respingă 

autoritatea bisericească sau să afirme superioritatea Statului asupra Bisericii, ci este 

vorba de antrenarea Bisericii în politica religioasă imperială.  

Religia este considerată ca un instrument foarte eficace pentru realizarea 

scopurilor împăratului şi este tratată ca atare, apărată ca oricare altă instituţie utilă 

statului, dar şi controlată pentru a corespunde întru totul politicii imperiale. În acest 

mod, imperiul rămâne monist, continuând linia tradiţională antică. În această optică 

înţeleg Constantin cel Mare şi succesorii săi să sprijine, dar şi să controleze Biserica, 

                                                 
5
 Despre aceste curente şi sisteme de conducere, vezi informaţiile din enciclopedia de pe site-ul: 

www.newadvent.org. 
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care trebuie să devină o Biserică a imperiului. Constantin nu avea un model al 

relaţiilor dintre Biserică şi Stat care să îi permită să conştientizeze independenţa 

Bisericii, căile şi mijloacele proprii pentru realizarea scopului ei. El înţelege să 

sprijine Biserica, să îi apere doctrina, să intervină în numirea episcopilor, în 

organizarea şi funcţionarea diecezelor etc., iar episcopii au acceptat acest fapt, cuceriţi 

de mirajul acestui împărat (unul dintre apostoli, cum îl numeşte cronicarul de curte, 

episcopul Eusebiu din Cezarea), pentru că împăratul a decretat încetarea persecuţiilor 

şi nu numai că a legalizat religia creştină, dar s-a angajat să o apere şi să o promoveze. 

Într-un prim moment, episcopii n-au realizat pericolul acestei ingerinţe a împăratului 

în problemele Bisericii; mai mult, l-au considerat pe împărat ca un nou Moise, un nou 

David, unul dintre apostoli. 

Drumul creştinismului şi al Bisericii în structura imperială era deja decis. De la 

simplă religie acceptată în imperiu în 313, creştinismul ajunge religie oficială a 

imperiului prin Edictul Cunctos populos, semnat la Salonic în 27 februarie 380 de 

împăraţii Graţian, Valentinian al II-lea şi Teodosiu cel Mare: „Noi dorim ca toate 

popoarele, guvernate în dreptate de clemenţa Noastră, să urmeze acea religie pe care 

[…] dumnezeiescul apostol Petru a dat-o romanilor, profesată de papa Damasus şi de 

Petru, episcop al Alexandriei […], ca toţi să credem, conform învăţăturii Apostolilor 

şi doctrinei evanghelice, într-o unică divinitate, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, uniţi într-

o maiestate egală şi într-o Sfântă Treime. Poruncim ca aceia care urmează această 

doctrină să se numească creştini catolici, iar toţi ceilalţi în schimb, pe care îi 

considerăm demenţi şi nepricepuţi, să suporte infamia ereziei, comunităţile lor să nu 

poarte numele de Biserici, şi care trebuie pedepsiţi nu numai de răzbunarea divină, dar 

şi de puterea pe care ne-a acordat-o Voinţa cerească”
6
. 

Biserica, învăţătura şi dreptul ei încep să fie considerate ca o parte a dreptului 

public roman. Ţinând cont de faptul că dreptul public derivă din puterea imperială, 

împăraţii îşi însuşeau, în consecinţă, puterea de a decide atât asupra problemelor 

disciplinare, cât şi a celor dogmatice. Statul începe să promulge legi împotriva 

                                                 
6
 MOMMSEN, Theodosiani libri XVI, Berlin, 1905, I/II, 833 („De fide catholica”).  
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ereziilor şi schismelor; împăratul convoacă concilii şi le prezidează sau ia parte la 

acestea, confirmă deciziile lor şi promulgă canoanele acestora ca legi ale statului. 

Conciliul din Calcedon (451) acordă împăratului titlul de preot împărat. Începând cu 

împăratul Iustinian (527-565), cezaropapismul devine o instituţie permanentă, iar 

confesionalismul, prin voinţa împăratului, devine fundamentul însuşi al statului. 

Credinţa creştină devine baza şi principiul unităţii imperiale. 

Împăratul Iustinian a dat lovitura fatală păgânismului, închizând în anul 529 

Academia platonistă din Atena. În urma acestor măsuri, Biserica creştină a putut să-şi 

exercite influenţa asupra vieţii spirituale a supuşilor împăratului. Fiind recunoscută de 

Stat drept Biserica oficială, protejată de împărat, ea a trebuit să accepte amestecul 

puterii politice în treburile ei interne. În relaţia dintre Biserică şi Împărat existau două 

planuri. Pe plan oficial, Biserica era o instituţie a statului, care consolida unitatea şi 

valorile Imperiului, dar în culise exista o reală luptă de interese. Împăratul era tentat 

adesea să se amestece în problemele organizatorice ale Bisericii. Avea interesul ca pe 

scaunul Episcopal să fie o persoană cât mai puţin incomodă. Atunci când avea de-a 

face cu persoane cu autoritate, soluţia era înlăturarea acestora. 

 Cu timpul, Împăratul începe să îşi ia atribuţii ecleziastice, se implică activ în 

alegerea patriarhului ajungând în scurt timp chiar să-l impună el, considerându-se 

preot şi împărat. Biserica îi acorda acestuia un loc special, însă episcopii recunoşteau 

autoritatea împăratului legitim, dar nu îl socoteau competent în problemele 

duhovniceşti. Armonia relaţiilor dintre Biserică şi Statul bizantin a fost fluctuantă, dar 

marcată de această conştiinţă a faptului că împăratul are datoria de a se îngriji ca 

cetăţenii să poată  duce o viaţă liniştită şi prosperă, iar Biserica să se îngrijească de 

viaţa spirituală. 

 Amestecul puterii politice în viaţa Bisericii a adus şi lucruri bune pentru 

aceasta. Ea şi-a consolidat poziţia în raport cu celelalte culte şi credinţe. Statul, 

oferindu-i largi privilegii a făcut din Biserică o instituţie puternică pe care nu a reuşit 

să şi-o aservească. Biserica, pe de altă parte, a ştiut să fructifice această poziţie şi şi-a 

extins influenţa în toate sectoarele vieţii bizantine. Dreptul, politica, ceremoniile de 
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orice fel, concepţiile despre lume şi problemele care frământau pe omul bizantin al 

secolului al VI-lea poartă amprenta învăţăturii Bisericii.  

 Următoarele secole până la căderea Constantinopolului au fost marcate de 

încercarea împăraţilor de a folosi Biserica drept valoare de negociere pentru atingerea 

scopurilor politice. Din fericire însă, Biserica a rezistat în faţa unor astfel de 

compromisuri şi eşecul proiectului de imperiu teocratic era din ce în ce mai evident.  

Au existat persoane autorizate care să apere independenţa Bisericii. De 

exemplu, Sfântul Grigore din Nazians (390) vorbeşte despre originea divină a 

autorităţii temporale. Însă tot el afirmă superioritatea Bisericii asupra Statului, aşa 

cum sufletul este superior trupului
7
. 

Sfântul Ambroziu din Milano (397) scrie împăratului Valentinian al II-lea că, 

în probleme de credinţă, episcopii aveau obiceiul să îi judece pe împăraţii creştini, şi 

nu invers
8
; împăratul nu are niciun drept în problemele divine

9
, deoarece el este în 

interiorul şi nu deasupra Bisericii
10

, iar reverenţa faţă de normele Bisericii are 

precendenţă faţă de respectarea legilor statale
11

. 

Dezvoltarea cezaropapismului imperial – Cezarii în fruntea Bisericii – a 

evoluat în mod diferit în cele două părţi ale Imperiului Roman, de Răsărit şi de Apus. 

Acesta din urmă va cădea în anul 476. În primul însă, cezaropapismul a continuat să 

găsească un teren favorabil, iar patriarhii din Constantinopol vor fi mai mult nişte 

instrumente în mâinile puterii politice. 

                                                 
7
 Cf. Oratio XVII (PG 35, col. 975). 

8
 Cf. Epistula XXI, 4 (Ad Valent. II), Textul latin în G. PILATI, Chiesa e Stato nei primi quindici 

secoli, p 41, nota 43. 
9
 Cf. Sermo contra Auxentium, Epistula XX (PL 16, col. 999). 

10
 Ibidem, col. 1017. 

11
 Cf. Epistula classis. I, ep. X, 13 (PL 16, col. 984). 
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2. Creştinătatea medievală 

  

2.1. Dualismul papei Gelaziu I 

 

 În Occident, puterea împăraţilor dispare, normal, odată cu căderea imperiului 

pe care ei îl conduceau. Barbarii nu vor reuşi să umple acest gol, însă Biserica va reuşi 

să o facă. Papa şi episcopii devin unicele autorităţi şi apărători ai cetăţii (defensores 

civitatis). La începuturile Evului Mediu, centrele vieţii bisericeşti devin şi baze ale 

culturii, politicii şi ale unei noi civilizaţii. Mănăstirile şi catedralele reprezintă bazele 

romanizării barbarilor. 

 În acest context apare figura papei Gelaziu I (492-496). Cu el, dualismul 

creştin este formulat pentru prima dată în mod clar, tematizat. În mai multe 

documente trimise împăratului, Anastaziu I al Orientului, papa vorbeşte despre 

distincţia radicală între două societăţi, două puteri. Una este pentru viaţa ecleziastică 

şi pentru scopurile ei proprii (mântuirea sufletelor), iar cealaltă pentru problemele 

temporale. 

 Este relevant pentru problema pusă în discuţie textul scrisorii papei Gelaziu 

trimisă împăratului în anul 494: „Implor Pietatea Ta să nu considere aroganţă 

ascultarea faţă de poruncile divine. Să nu se spună despre un împărat roman, te rog, că 

el ar considera o injurie adevărul comunicat înţelegerii sale. Sunt două puteri, 

Augustule împărat, care conduc în primul rând această lume, sfânta autoritate a 

papilor şi puterea regală". 

 Între cele două, importanţa preoţilor este cu atât mai mare, cu cât ei vor trebui 

să dea seamă în faţa tribunalului divin şi despre cei ce conduc oamenii. Tu ştii sigur, o 

preabunule fiu, că, prin demnitatea ta eşti deasupra oamenilor, şi totuşi trebuie să-ţi 

pleci capul cu pietate în faţa acelora care sunt puşi să conducă lucrurile divine, şi să 

aştepţi de la ei condiţiile mântuirii tale; şi în a primi Sfintele Sacramente şi în a le 

administra aşa cum trebuie, tu ştii că trebuie să te supui poruncilor religiei, şi că nu 
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poţi avea funcţii de cap, şi că în aceste probleme tu trebuie să fii supus judecăţii 

clericilor şi nu trebuie să doreşti ca ei să fie obligaţi voinţei tale. 

 Şi dacă chiar preoţii înşişi, în ceea ce priveşte ordinea publică, respectă legile 

tale, ştiind că imperiul ţi-a fost dat din voinţă divină, şi pentru ca să nu pară că chiar în 

problemele materiale ei s-ar opune unei judecăţi care iese din jurisdicţia lor; cu ce 

sentiment, te întreb, trebuie ca tu să asculţi de cei care au fost desemnaţi să 

administreze misterele divine? 

 Deci, aşa cum asupra pontifilor atârnă pericolul grav de a fi tăcut ceea ce 

trebuie spus referitor la cultul Divinităţii, tot la fel de mare pericol este pentru cei 

care, Dumnezeu să nu permită acest lucru, au o atitudine de dispreţ, atunci când ar 

trebui să asculte. Şi dacă este oportun ca inimile credincioşilor să fie supuse preoţilor 

în general, care administrează tainele divine cu dreptate, cu cât mai mult trebuie să fie 

de acord cu conducătorul Scaunului Apostolic, cu acela pe care Divinitatea Supremă 

îl vrea superior tuturor preoţilor, şi pe care după pietatea întregii Biserici îl onorează 

ca atare?”
12

 

 Din acest text, reies următoarele principii: 

 există două puteri diferite care conduc lumea; 

 ambele puteri sunt de origine divină; 

 sunt independente unele de altele în competenţele lor; 

 niciuna dintre ele nu este deasupra celeilalte; 

 persoanele care deţin una sau alta din aceste puteri sunt supuse una 

celeilalte în raport cu funcţiile proprii ale fiecăreia, adică autorităţile 

bisericeşti, ca şi cetăţenii, trebuie să respecte legile civile, iar responsabilii 

puterii laice, ca şi creştinii, trebuie să respecte miniştrii sacri în ceea ce 

priveşte viaţa lor spirituală; 

 viaţa spirituală este stabilită de puterea autorităţii ecleziastice; 

                                                 
12

 Cf. GELASIUS P.P. I, Epistula d Imperatorem Anastasium, PL 56, col 633. In S.Z. EHLER-J.B. 

MORRALL, Chiesa e Stato attraverso i secoli, o.c., p 36-37. 
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 autoritatea ecleziastică merită o consideraţie mai mare, deoarece demnitatea 

vieţii religioase este superioară celei temporale; 

 această consideraţie mai mare nu înseamnă o putere a Papei asupra 

Împăratului. Papa Gelaziu, după ce l-a rugat pe împărat să ia măsuri pentru 

a înceta anumite abuzuri asupra Bisericii, subliniază faptul că nu 

porunceşte, dar roagă acest lucru: „Vă rog, pentru că este mai bine să 

ascultaţi plângerile mele în această viaţă, decât acuzele mele în faţa 

Tribunalului lui Dumnezeu”. 

În concluzie, principiul dualist, formulat de Gelaziu, implică o orientare a 

raporturilor dintre ordinea spirituală şi cea temporală care se va realiza cu greu pe 

parcursul secolelor, cu devieri continue care vor rupe acest echilibru atât de fragil. 

 În practică, începând cu Gelaziu, pentru a delimita ordinea temporală de cea 

spirituală, Biserica nu numai că se structurează ca o societate organizată ierarhic, în 

sintonie cu condiţia ei de Împărăţie a lui Dumnezeu pe pământ, ai cărei demnitari 

trebuie să fie recunoscuţi de credincioşi ca învăţători, preoţi şi păstori ai vieţii 

religioase. În acelaşi timp, Biserica cere ca puterea acelora care o conduc să fie 

recunoscută de cei ce deţin puterea temporală nu numai ca o realitate de fapt, dar ca 

expresie a voinţei lui Dumnezeu, cu consecinţa acceptării propriei incompetenţe în 

problemele bisericeşti. Aşadar, puterea temporală trebuie să conştientizeze că există 

probleme care sunt doar de competenţa autorităţii bisericeşti. 

 

 2.2. Societatea feudală şi lupta pentru învestitură (sec. V-XI) 

  

 În secolele următoare, deşi teoria gelaziană rămâne, în practică asistăm la o 

distanţare faţă de aceasta. Sfârşitul perioadei popoarelor migratoare şi stabilirea 

popoarelor germanice care îşi împart provinciile imperiului contribuie la naşterea unei 

noi ordini sociale, în care intră puternice elemente ale culturii germanice, iar această 

nouă ordine o putem numi feudalism. 
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 Sistemul feudal începe cu împărţirea teritoriilor de către regi pentru capii 

armatelor. Fiecăruia dintre ei îi este acordată o parte a regatului (feudă) pe care să o 

conducă şi să o apere de invadatori. La rândul său, seniorul avea deplinătatea puterilor 

pe feuda sa şi îşi primea beneficiile. Se bucura şi de multe imunităţi, dar trebuia să 

îndeplinească multe obligaţii. Între acestea, cea mai importantă era fidelitatea faţă de 

suveran, venirea în ajutor cu propriile armate în caz de război, obligaţia de a-i oferi 

ospitalitate, de a-i acorda „regalia” şi de a participa la întrunirile convocate de 

acesta
13

. Această schemă se repeta la diferite nivele, deoarece seniorul unui teritoriu 

(conte, marchiz) împărţea la rândul său teritoriul între vasalii săi, rezultând astfel un 

mozaic de feude şi o reţea de fidelităţi organizate pe verticală. 

 În acest sistem erau încadraţi deseori, alături de nobili, episcopii şi abaţii, 

deoarece şi ei deveniseră seniori temporari ai teritoriilor lor (episcopíi, abaţíi). Şi papa 

a dobândit rolul de cap politic al Romei şi al teritoriilor învecinate, mai ales după ce 

Pepin cel Scund i-a acordat în feudă diferite teritorii ale peninsulei italiene. 

 Cu Carol cel Mare, care primeşte coroana din mâna papei Leon al III-lea în 

noaptea de Crăciun a anului 800, reînvie Imperiul Roman (Sfântul Imperiu Roman). 

Legitimitatea împăratului derivă din Biserică: papa trebuia să îl desemneze sau să îl 

recunoască pe împărat şi să-l încoroneze, sau să-l priveze de demnitatea sa. Putea şi 

să-i dezlege pe supuşii acestuia de jurământul de fidelitate. În felul acesta se naşte 

christianitas sau Republica christianorum (creştinătatea sau Republica creştinilor), în 

care se merge până la confuzie între societatea civilă şi cea ecleziastică, într-o singură 

unitate din care făceau parte cu drepturi depline toţi creştinii, şi doar ei, chiar dacă 

între dânşii erau grupuri de evrei şi de musulmani, care erau trataţi cu mai multă sau 

mai puţină toleranţă, în funcţie de locul şi timpul când trăiau. 

 Biserica şi Imperiul reprezintă două realităţi strâns legate în funcţie de 

coincidenţa scopurilor şi intereselor lor, ca şi ale societăţii în general. Ambele sunt 

unite de idealul unei societăţi creştine, unită şi compactă în interiorul ei, care trebuie 

                                                 
13

 G. LEZZIROLI, Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico, Torino, 1994, p. 35-36. 
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păstrată intactă şi extinsă la noi teritorii de evanghelizat şi de anexat creştinătăţii. 

Există o singură Biserică şi un singur Imperiu. 

 În acest context, existenţa a două puteri în interiorul aceleiaşi societăţi punea 

implicit problema superiorităţii uneia asupra celeilalte. Imperiul se prezintă ca un 

instrument care serveşte scopurile creştinătăţii, iar aceasta nu putea avea alt cap 

suprem decât pe papă, deoarece el este capul Bisericii. Împăraţii sunt, aşadar, şi 

miniştri ai Bisericii, consacraţi şi încoronaţi de papă, chiar dacă erau aleşi de principii 

electori. 

 Confruntarea dintre cele două puteri are în această perioadă un nume: lupta 

pentru învestitură. Aşa cum am afirmat deja, în contextul societăţii feudale, episcopii 

şi abaţii erau adesea seniori teritoriali. Problema care se pune este: cum se aleg 

persoanele pentru aceste funcţii şi de la cine trebuie să le primească. În acest sistem se 

vor verifica abuzurile şi corupţia: împăraţii şi regii doreau ca teritoriile lor să fie 

încredinţate unor persoane de încredere şi, ca atare, se amestecau în alegerile 

ierarhilor bisericeşti, pretinzând că ei au dreptul să le acorde învestitura cu însemnele 

autorităţii episcopale (cârja şi inelul), gest care înseamnă supunere şi un pericol 

evident pentru libertatea Bisericii. Aceasta însemna apoi şi multiplicarea multor 

cazuri de simonie şi nepotism, iar funcţiile bisericeşti sunt considerate şi gestionate ca 

prebende (venituri bisericeşti) temporare.  

 Biserica s-a opus acestor ingerinţe mai ales prin papa Grigore al VII-lea † 

1085), care iniţiază reforma Bisericii, promovând unitatea ei în jurul papalităţii. 

Controversa se termină prin Concordatul din Worms (1122) încheiat între papa Calixt 

al II-lea şi împăratul Henric al V-lea. În el se stabilesc condiţiile în care se vor 

desfăşura alegerile canonice şi învestitura aleşilor, separând semnele şi elementele 

religioase, care aparţin autorităţii bisericeşti, de cele politice, care aparţin împăratului. 

Din toată această trecere a Bisericii prin istorie putem distinge câteva elemente 

caracteristice pentru preocupările Bisericii în raporturile ei cu Statul. Pr. lector univ. 

Patriciu Vlaicu distinge trei principale realităţi: 
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 „Biserica şi-a asumat responsabilităţile slujind nevoilor fiecărei vremi şi a 

convins statul să recunoască în mod concret competenţa acesteia în slujirea 

socială şi în domeniul educativ.” 

 „Valorile social-morale cultivate şi trăite de către comunitatea creştină au 

impus-o în lumea romană, dobândind un statut juridic pe măsura misiunii ei 

şi fiind recunoscută drept coloana vertebrală a societăţii.” 

 „Conştientă de tentaţia Statului de a o supune şi de a o folosi în interese 

politice, Biserica s-a luptat să îşi apere autonomia fără de care avea 

convingerea că nu îşi poate împlini misiunea.”¹. 

 Generalizând, Biserica şi Statul sunt două forme ale voinţei divine, două 

moduri de expresie ale vieţii umane. Raporturile dintre ele sunt necesare. Statul educa 

persoanele ca cetăţeni, în libertate politică, dar nu se ocupa de problemele ce priveau 

înţelepciunea, viaţa religioasă. Însuşi statul are nevoie de religiozitatea cetăţeanului. 

Hegel a fost printre puţinii  care a văzut raportul dintre Biserică şi Stat ca unul de 

recunoaştere reciprocă. El considera că religia şi statul, împărăţia spirituală şi cea 

profană, trebuie să fie în armonie. Acest fapt are ecou în axioma sa istorico-filosofică: 

nu există revoluţie (politică) fără reformă (religioasă), şi nici reformă fără revoluţie. 

  

   

 

2.3. Hierocraţia şi bazele ei teoretice 

 

 Orientarea hierocratică se consolidează în secolul al XI-lea cu papa Grigore al 

VII-lea şi ajunge la plinătatea ei la începutul secolului al XIV-lea, cu bula Unam 

Sanctam a papei Bonifaciu al VIII-lea (1302). Această doctrină se bazează pe 

superioritatea puterii spirituale asupra celei temporale, ceea ce înseamnă supunerea 

puterii principilor jurisdicţiei Bisericii, în măsura în care puterea bisericească are 

dreptul de a judeca păcatele şi de a dezlega de ele. Competenţa în virtutea faptului că 

Biserica are dreptul de a judeca păcatele (ratione peccati) a fost înţeleasă în sensul că 
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ea putea să analizeze chiar acte ale guvernului considerate injuste, propunând justa 

soluţionare a problemelor politice
14

. Asistăm astfel la o includere a ordinii naturale în 

cea supranaturală, în vederea atingerii scopului escatologic pentru creştinătate. 

 Sunt două centre ale puterii, unul dintre ele supunându-i-se celuilalt. Se aduce 

exemplul celor două spade şi al soarelui şi lunii. Sf. Bernard, unul dintre principalii 

teoreticieni ai hierocraţiei medievale, afirmă că Biserica posedă două spade, una 

spirituală şi alta materială; prima trebuie să fie folosită de biserică, iar a doua în 

favoarea acesteia; prima este folosită de cleric, iar cealaltă de către soldat, dar sub 

îndrumarea clericului
15

. Aşadar, pentru hierocraţia medievală, „dubla putere, asupra 

realităţii spirituale şi materiale, pe care Dumnezeu-Cristos o are, El a transmis-o 

Papalităţii. Aceasta are cele două spade (cele două puteri), chiar dacă în mod direct 

poate folosi doar una; cealaltă, a autorităţii temporale, va fi folosită de principi, dar 

delegaţi de papă, în numele lui şi sub controlul lui”
16

. 

 Secolele al XII-lea şi al XIII-lea constituie „perioada de aur” a hierocraţiei. 

Printre cei mai importanţi papi îi amintim pe Inocenţiu al III-lea (1198-1216), 

Inocenţiu al IV-lea (1243-1254) şi Bonifaciu al VIII-lea (1294-1303). Criza acestui 

sistem se verifică în pontificatul acestui ultim papă. După el urmează transferul 

papalităţii la Avignon (1309-1387) şi marea schismă occidentală (1378-1417). 

 În sinteză, putem afirma că după căderea Imperiului Roman, Biserica, 

rămânând singura instituţie cu autoritate şi prestigiu, suficiente pentru a da unitate 

lumii occidentale, a umplut de fapt un gol de putere pe care l-a provocat căderea 

acestui imperiu. Rupând legăturile cu imperiul oriental cezaropapist şi restabilit fiind 

cel occidental, dar cu caracter sacru, Biserica îşi păstrează întreaga ei autoritate, 

exceptând perioade ocazionale de decadenţă; în secolul al XIII-lea, în jurul papei 

Inocenţiu al III-lea şi al succesorilor săi, papii ajung la apogeul puterii lor. În astfel de 

                                                 
14

 Cf. P. LOMBARDIA-J. OTADUY, La Iglesia y la comunidad politica, în AA.VV., „Manual de 

Derecho Canonico”, Pamplona, 1988, p. 772. 
15

 Cf. De consideratione ad Eugenium Papam, IV, c.3, n.7, în PL 182, col. 776. 
16

 A. DE LA HERA, Sviluppo delle dottrine sui rapporti fra la Chiesa e il potere temporale, în 

„Corso di diritto canonico”, ed. E. Cappellini, vol. II, Brescia, 1976, p. 282. 
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condiţii, era dificil să nu se nască o doctrină în serviciul hegemoniei papale asupra 

lumii; victime ale unei erori de perspectivă, teologii şi juriştii o consideră ca o putere 

ecleziastică provenită direct de la Cristos, ceea ce nu era altceva decât o consecinţă 

contingentă a unor determinate circumstanţe istorice. „În loc să distingă între 

autoritatea atribuită efectiv Bisericii de Fondatorul ei şi cea pe care istoria, într-o 

perioadă bine determinată de timp, a pus-o în mâinile ierarhiei bisericeşti, ei au 

confundat şi una şi cealaltă şi au făcut imposibil pentru contemporanii lor să priceapă 

ceea ce Cristos a încredinţat lui Petru şi ceea ce Petru a primit de la istorie”
17

. 

 

2.4. Criza sistemului medieval şi noi idei asupra raporturilor dintre cele        

două puteri 

 

 Deja în timpul pontificatului lui Bonifaciu al VIII-lea, asistăm la evenimente 

care prevestesc începuturile afirmării puterilor seculare în raport cu Biserica. 

Rădăcinile ideologice ale acestui proces de secularizare se regăsesc în gândirea a 

diverşi autori ai secolelor al XIV-lea şi al XV-lea. 

 Referindu-ne la evenimente concrete, după înfrângerea lui Bonifaciu al VIII-

lea de către Filip al IV-lea cel Frumos al Franţei, urmează transferarea papalităţii la 

Avignon, ce culminează cu schisma occidentală (1378-1417), care, la rândul ei, 

prevesteşte reforma protestantă. Este o perioadă de criză a autorităţii papale. Toţi 

cereau reforma în interiorul Bisericii, reformă care va începe abia în timpul 

Conciliului din Trento. În acest context, este explicabilă apariţia teoriilor 

conciliariste, care promovau superioritatea Conciliului asupra Papei. În acelaşi timp, 

se întăreau monarhiile naţionale bazate pe ideea suveranităţii absolute. Din acest 

motiv, imperiul slăbeşte, iar monarhii vor să aibă o influenţă din ce în ce mai mare în 

problemele bisericeşti. 

 Între teoreticienii antipapali, îl amintim în primul rând pe Marsilio de Padova 

(1278-1343). Opera lui principală, Defensor Pacis, a fost publicată în 1324. Pentru el, 

                                                 
17

 Ibidem, p 283. 



 21 

structura Bisericii ar fi prevalent democratică. El făcea o distincţie netă între 

sacramentul Preoţiei şi puterea de a conduce din interiorul Bisericii, în sensul că, 

odată cu hirotonirea, preoţii primesc puterea de a consacra Euharestia şi de a dezlega 

păcatele. Nu primesc în schimb nici o autoritate asupra credincioşilor, iar o astfel de 

autoritate o pot primi doar de la principi. Acesta îşi exercită deja aceast drept, această 

putere, atunci când instituie un anumit cleric în calitate de cap al unei dieceze sau al 

unei parohii. Marsilio afirmă apoi că papa nu are nicio putere specială, ci doar 

caracterul sacerdotal; ierarhia ecleziastică este o instituţie umană, nu divină; Biserica 

nu are putere de jurisdicţie, de conducere, iar preoţii pot primi o astfel de putere doar 

de la Stat. Ca o concluzie, după acest autor, Biserica nu are nici o suveranitate 

independentă şi se găseşte în strânsă dependenţă faţă de Stat. Chiar dacă tezele lui 

Marsilio au fost condamnate şi nu au avut un ecou imediat, influenţa lui a fost destul 

de puternică în perioadele următoare. 

 William Occam (1285-1349), la rândul său, exaltă rolul Imperiului în interiorul 

creştinătăţii şi restrânge în acelaşi timp rolul papilor. Pentru Niccolò Machiavelli 

(1469-1527), scopurile şi mijloacele statului sunt independente de morală. Realităţile 

politice se află în afara criteriilor morale, iar raţiunea de stat este suverană, căreia, 

dacă este cazul, trebuie să i se supună şi religia. Jean Bodin (1530-1569) propune 

noţiunea de suveranitate, care înseamnă separarea puterii seculare de intervenţia 

ecleziastică. În ultima parte a Evului Mediu, hierocraţia şi cezaropapismul sunt 

combătute cu vehemenţă. Discursurile sunt foarte diferite şi nu se mai vorbeşte despre 

relaţiile dintre cele două puteri în interiorul aceleiaşi societăţi, republica christiana, ci 

de raporturile dintre Biserică şi diferitele state naţionale. 
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3. Religia şi lumea modernă 

 

 3.1. Protestantismul şi relaţia dintre Biserică şi puterea seculară 

  

 Între principiile cele mai importante ale reformatorilor protestanţi se găseşte 

sola Scriptura, conform căruia doar Biblia este izvor de cunoaştere a voinţei lui 

Dumnezeu. În plus, orice persoană poate să o examineze în mod liber şi să tragă 

concluziile pe care le crede utile pentru propria trăire religioasă. În felul acesta, se 

impune o interpretare clar subiectivă, care, dusă la extrem, nu mai acceptă Biserica 

drept unitate de credinţă şi cult (fiecare are propria credinţă sau, mai bine zis, propria 

interpretare a credinţei), şi însăşi noţiunea de ierarhie (de jurisdicţie, de magisteriu) îşi 

pierde semnificaţia, sensul. 

 În consecinţă, este refuzată Biserica juridică şi ierarhică. Aşa cum este deja 

cunoscut, unul dintre gesturile cele mai amintite ale lui Luther a fost acela de a arde 

bula papală şi Corpus Iuris Canonici (Codul de drept canonic) în 1520. Fără o ierarhie 

spirituală, diferită de cea temporală, dualismul nu mai are niciun sens. Astfel, una 

dintre caracteristicile tipice ale protestantismului este reîntoarcerea la monism. 

Principele este şi seniorul problemelor ecleziastice. Ca atare, religia devine o 

problemă a Statului. Această supunere a bisericii naţionale faţă de principe întăreşte în 

mod considerabil absolutismul. Principele are puterea de a o organiza, de a da legi, de 

a numi etc. O atitudine similară se constată însă şi în ţările rămase catolice. 

 După războaiele religioase, pacea se instaurează pe principiul cuius regio eius 

religio (Pacea de la Westfalia, 1648, care îşi însuşeşte acest principiu promulgat deja 

în Dieta de la Augsburg din 1555). Religia monarhilor va fi şi cea a supuşilor. În felul 

acesta, se ajunge la unirea dintre confesiunea religioasă şi stat: statele absolutiste se 

nasc şi se consolidează ca state confesionale. Unitatea religioasă este considerată 

fundamentală pentru stat. 

 Ideea de confesionalitate o aduce pe cea de intoleranţă. Un disident religios 

este în acelaşi timp un disident politic, un trădător al statului şi al suveranităţii regale. 
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Totuşi, încetul cu încetul, îşi face loc şi ideea de toleranţă faţă de disidenţi, în care se 

găseşte originea politică şi ideologică a libertăţii religioase. Noile teze asupra 

raporturilor Stat – Biserică nu mai sunt nicidecum cele ale unei puteri directe, ale unei 

singure autorităţi asupra a două realităţi, spirituală şi temporală (cezaropapismul şi 

hierocraţia). Se nasc, în schimb, teorii intermediare: din partea Bisericii, teoria puterii 

indirecte în problemele temporale; din partea statului, regalismul sau doctrina puterii 

indirecte a Statului, în problemele spirituale. 

 

 3.2. Teoria puterii indirecte a Bisericii în problemele temporale 

 

 Reacţia Bisericii în faţa reformatorilor îşi are centrul în Conciliul din Trento 

(1545-1563). Aici este reafirmată doctrina tradiţională, mai ales în punctele negate de 

protestanţi (Sacramentele, structura ierarhică a Bisericii, autoritatea supremă a Papei 

etc.), alături de o profundă reformă a vieţii clericilor. În faţa protestantismului, 

ecleziologia de la Trento subliniază aspectele vizibile şi ierarhice ale Bisericii. În 

acest ambient doctrinar, se dezvoltă teoria puterii indirecte, pentru a explica tipul de 

raport care trebuie să existe între Biserică şi Stat.  

 Se pleacă de la principiul deosebirii dintre ordine şi autoritate, independente şi 

autonome (o reformulare a dualismului). Totuşi, Biserica este superioară Statului în 

scopurile şi mijloacele sale (care aparţin ordinii supranaturale). Din această 

supremaţie, în special valoarea ultimă şi definitivă a scopului supranatural (mântuirea 

veşnică), se conchide că autoritatea ecleziastică are o putere indirectă asupra 

problemelor temporale, în măsura în care acestea au o legătură cu scopul 

supranatural
18

. 

 

   

                                                 
18

 Această teză va fi reiterată deseori în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Papa Leon al XIII-lea o 

reia în magisterul său şi ea va face parte din învăţătura experţilor în drept public ecleziastic în secolul 

al XX-lea. În ultimul timp, înainte de Conciliul Ecumenic Vatican II, se ajunge la o formulare mai 

moderată, numită teoria puterii directive (J. Maritain, Y. Congar). 
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3.3. Regalismul modern şi diferitele sale forme naţionale 

 

 Victoria atâtor particularisme (politice: diferitele naţiuni; religioase: reforma 

protestantă) asupra unităţii medievale înseamnă pasul decisiv spre Epoca Modernă. 

Naţiunile încearcă consolidarea propriei unităţi interne (limbă, religie, conducere 

etc.). În timp ce în ţările protestante, în ceea ce priveşte raporturile Stat – Biserică, se 

nasc atâtea biserici naţionale câte ţări reformate sunt, în lumea catolică aceeaşi 

tendinţă naţionalistă, în diferitele ei aspecte – în acceptarea unităţii credinţei în jurul 

papei – înseamnă supunerea Bisericii din partea principilor. Această realitate din 

lumea catolică se numeşte regalism. Dintr-un alt punct de vedere, se poate spune că 

regalismul înseamnă răspunsul statelor catolice la teoria puterii indirecte. 

 Regalismul se prezintă ca o interpretare statală a dualismului (care nu este 

negat în bazele sale, aşa cum se întâmplă în statele reformate) şi înseamnă de fapt un 

fel de „doctrină simetrică” care susţine competenţa „indirectă” a principelui catolic în 

problemele bisericeşti, deoarece acest fapt este considerat necesar sau convenabil 

pentru binele regatului său, bazându-se în această atitudine pe ideea originii divine şi 

a naturii sacre, a puterii absolute a regilor. Din acest motiv, ei se consideră apărători ai 

credinţei în regatul lor şi, într-un anume sens, vicari ai lui Dumnezeu. „Suveranul şi 

Statul rămân catolici şi, conlucrând în apărarea şi protejarea credinţei, ei trebuie să 

exercite un control continuu şi salvator asupra Bisericii şi a instituţiilor ei, pentru ca 

să nu se îndepărteze de la calea cea dreaptă; mai mult, când este necesar, trebuie să 

colaboreze politic şi economic pentru binele colectivităţii.”
19

 

 Principalele instrumente ale regalismului au fost: 

 Dreptul de patronat. Acesta este dreptul invocat de regi de a alege persoanele 

care trebuie să îndeplinească principalele oficii bisericeşti. În acest fel, se 

încearcă crearea de episcopate naţionale, „mai recunoscătoare şi mai 

credincioase faţă de Coroană decât faţă de Roma, un adevărat suport al unei 

«biserici» dependente politic mai mult faţă de Stat decât faţă de Sfântul 
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 C. CARDIA, Manuale di Diritto Ecclesiastico…, Bologna, 1996, p. 101. 
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Scaun”. Alte manifestări ale patronatului au fost regium exequatur, fără de 

care niciun document al Romei nu putea fi divulgat sau aplicat; recursul prin 

care deciziile ecleziastice erau supuse controlului tribunalelor civile; 

interzicerea unor prestaţii economice în favoarea Sfântului Scaun. 

 „Libertăţile bisericii naţionale”, „adică o serie de obiceiuri, privilegii,  

canoane provenite din Evul Mediu îndepărtat (atunci când unirea cu Roma era 

încă destul de fragilă) pentru a permite viaţa comunităţilor creştine izolate şi 

care acum, în circumstanţe complet diferite, sunt reactualizate pentru a 

constitui un corp juridic propriu şi semiautonom, care permite viaţa şi 

organizarea «oricărei» biserici (galicană, spaniolă etc.) cu un minim de 

supunere faţă de Papa şi un maximum de dependenţă faţă de autoritatea 

politică. A se nota însă faptul că toate acestea se întâmplă fără a se îndepărta 

câtuşi de puţin de adevărurile de credinţă; regalismul catolic nu tinde a fi în 

manifestările lui semnificative o erezie dogmatică, ci mai mult o erezie 

administrativă”
20

. 

 Deşi, în esenţa lui, regalismul este acelaşi, totuşi, el ia aspecte particulare în 

funcţie de ţara unde este prezent: 

 Galicanismul francez: prin Pragmatica Sancţiune de la Bourges (1438) sunt 

consacrate aşa-zisele libertăţi ale Bisericii galicane. Deşi aceasta a fost abolită 

de Concordatul din 1516, Franţa va păstra atitudinea ei regalistă. Un exemplu 

ulterior îl constituie Cele patru articole galicane, stabilite în Declaraţia 

Adunării Clerului francez din 1682, promovată de regele Ludovic al XIV-lea: 

nici Papa şi nici Biserica nu au vreo putere asupra principilor; Conciliul 

general trebuie să fie considerat superior Papei; primatul papal trebuie 

exercitat cu respectarea drepturilor bisericilor locale; decretele papale, în 

probleme de credinţă, nu sunt ireformabile atâta timp cât nu primesc aprobarea 

întregii Biserici. Într-un final, articolele galicane au fost retrase, însă sunt uşor 
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de înţeles aspectele extreme, nu numai administrative, dar şi dogmatice, pe 

care le favoriza un regalism radical. 

 Febronianismul german: de la Nicolae Von Honteim (pseudonimul 

Febronius), Episcop de Trier, care înţelege Biserica drept o federaţie de 

biserici particulare, conduse de Imperiu, în care Papa ar fi (ca şi Împăratul) un 

fel de primus inter pares, având doar un primat de onoare. 

 Iosefinismul austriac, apărut în secolul al XVIII-lea cu Maria Tereza şi dus pe 

culmi de fiul ei Iosif al II-lea (1780-1790), care, influenţat de ideile lui 

Febronius, a dezvoltat o minuţioasă reglementare a vieţii bisericeşti (detaliind 

până şi numărul lumânărilor dintr-o biserică, cântecele, altarele, sărbătorile 

etc.). 

  Regalismul din Spania şi Portugalia, aplicat şi în coloniile de pe continentul 

american. Aici, un argument definitiv în favoarea lui l-a reprezentat 

responsabilitatea monarhilor pentru evanghelizarea noilor popoare. 

  Jurisdicţionalismul din Italia, stabilit în semnarea rapoartelor cu diferitele 

autorităţi politice ale peninsulei (ducii de Savoia, regatul Sardiniei, stăpânirea 

austriacă din Lombardia etc.)
21

. 
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4. Liberalismul şi libertatea religioasă 

 

4.1. Ideile liberale 

 

„Aceasta este panorama Vechiului Regim căruia îi pune capăt Revoluţia 

Franceză. În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea se produce o ruptură profundă, 

valorile se inversează, omul dobândeşte o nouă libertate, şi alături de cele două centre 

ale puterii din istoria anterioară – Papalitatea şi Principii –, apare acum un al treilea, 

poporul… Prima exprimare doctrinară a noii stări de lucruri o constituie liberalismul, 

care acoperă cea mai mare parte a secolului al XIX-lea în ţările cu o predominantă 

tradiţie creştină…”
22

 

 Dintre ideile liberale le menţionăm pe următoarele: 

 Raţiunea şi nu revelaţia reprezintă izvorul cunoaşterii şi criteriul ultim al 

adevărului. Raţiunea este liberă faţă de orice putere care ar vrea să o domine.  

 În planul juridic politic, este proclamată egalitatea în faţa legii, fără categorii 

sociale privilegiate (nobili, clerici); este refuzat absolutismul monarhic şi ideea 

originii ereditare a puterii; este apărat principiul supunerii faţă de lege şi, 

implicit, al unui regim constituţional. 

 În cadrul relaţiilor Biserică–Stat, noţiunea de libertate nu admite 

confesionalitatea şi intoleranţa. Din laicism şi din separatismul Stat–Biserică, 

se naşte ideea de libertate de cult, plecându-se de la o concepţie personală, 

privată a conştiinţei şi a religiei, care însă nu ar avea nicio relevanţă socială. În 

consecinţă, nu ar avea niciun sens o relaţie instituţională între Stat şi Biserică, 

ci doar un raport intre Stat şi cetăţean, tutelat totuşi în exercitarea personală a 

religiei. 
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Primele formulări ale libertăţii religioase le găsim în America (Declaraţia 

drepturilor din Virginia, 12 iunie 1776)
23

 şi în Franţa (Declaraţia drepturilor omului 

şi ale cetăţeanului, 20-26 august 1789)
24

. Ambele sunt roade ale liberalismului şi ale 

revoluţiilor. Au aceeaşi origine filosofică, reprezentând două moduri de actualizare a 

idealului liberal în două contexte istorice, culturale şi politice diferite. Declaraţia 

americană nu are la bază o societate structurată conform categoriilor din Ancien 

Régime. Coloniştii americani s-au stabilit pe noul continent şi din cauza intoleranţei 

care domnea în Europa. Şi totuşi, vor forma aici diferite colonii mai mult sau mai 

puţin confesionale: puritanii din Massachusetts; anglicanii din Virginia; catolicii din 

Maryland; quakerii din Pennsylvania. 

Voind să formeze confederaţia americană, ei adoptă ideea de toleranţă 

religioasă creştină ca punct de plecare şi nu îşi însuşesc o atitudine de opoziţie nici 

faţă de religie în sine, nici faţă de diferitele confesiuni; se formează o generică 

confesionalitate creştină, nu laicistă şi nici agnostică.  

În schimb, experienţa revoluţionară franceză (şi în general europeană), în 

ruptura ei cu trecutul, luptă încă împotriva tradiţiei catolice sau, simplu, creştine, 

considerând-o ca făcând parte dintr-o ordine socială care trebuie schimbată în 

profunzime. Se încearcă crearea unei religii revoluţionare şi a unei biserici dependente 

de revoluţie şi de ideile ei. Ca o consecinţă a acestei neîncrederi, religia este împinsă 

în zona conştiinţei personale. În ambientul social, este considerată ca un reziduu 

cultural, rod al ignoranţei. 

În realizarea idealului separatist (comun celor două tradiţii liberale: americană 

şi franceză), căile sunt foarte diferite. În America de Nord separatismul este considerat 

o garanţie a libertăţii, iar puterea politică se declară incompetentă în a stabili religia 

sau confesiunea dominantă. Primul amendament al Constituţiei interzice fie stabilirea 
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unei religii, fie interzicerea exercitării ei. Statul american nu este nici laicist, nici 

restrictiv pentru religie, a cărei prezenţă în societate va deveni un factor de liberă 

iniţiativă privată, supusă legii comune, dar nu ingerinţei jurisdicţionale a Statului. 

În Franţa, separatismul este înţeles ca separare a bisericii naţionale franceze de 

biserica Romei, pentru a o supune vigilenţei restrictive a Statului prin legi 

jurisdicţionale care pretind limitarea prezenţei sociale a confesiunilor şi adaptarea la 

principiile iluministe; nu lipsesc nici perioade de persecutare deschisă, sângeroasă a 

religiei. 

Unele măsuri reflectă bine această mentalitate: sunt interzise voturile perpetue; 

sunt secularizate bunurile bisericeşti; clerul devine parte a birocraţiei civile, fiind 

plătit de Stat; se laicizează căsătoria; se suprimă ordinele şi congregaţiile călugăreşti 

(în special cele contemplative, considerate inutile) sau se limitează numărul caselor 

lor; sunt expropriate sau suprimate şcolile Bisericii şi clericilor li se interzice a mai 

preda; biserica se organizează după legi civile (dieceze, parohii, episcopii ş.a.), fără a 

comunica cu Roma; se impune jurământul de fidelitate faţă de autoritatea civilă ca o 

contramăsură faţă de ascultarea de Papa şi ca mijloc de control public etc. 

Ideile revoluţionare se răspândesc în Europa şi în America, generând situaţii 

diferite. „Din sistemul liberal emerg trei curente în ceea ce priveşte tema noastră, 

curente ce sunt prezente şi în secolul al XX-lea. Curentul concordatar (concordatele); 

curentul separatist (separarea Statului de Biserică); curentul separării ostile (statul este 

duşman şi persecutor al Bisericii)
25

. Această ultimă formă ne interesează aici mai 

puţin, întrucât reprezintă negarea oricărei forme de raport între Stat şi Biserică. 

Exemple ale primului curent sunt Germania, Italia, Spania, Portugalia, România şi 

numeroase ţări din America Latină. Exemple ale celui de-al doilea curent sunt Statele 

Unite ale Americii şi Franţa. 
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4.2. Poziţia magisteriului ecleziastic faţă de liberalism 

 

Iniţial, documentele oficiale ale papilor au fost contrare procesului revoluţionar 

şi liberalismului. Astfel, papa Grigore al XVI-lea (1823-1846) şi Pius al IX-lea au 

condamnat realităţile secolului în documente cum sunt Mirari vos (1832), Singulari 

nos (1834), Quanta cura şi Syllabus (1864). 

Aceste condamnări nu sunt surprinzătoare dacă ţinem cont de ceea ce am 

afirmat anterior. Pot fi adăugate alte circumstanţe istorice concomitente: ruperea 

alianţei dintre tron şi altar, considerată timp de multe secole ca un sistem tradiţional 

indiscutabil; mişcările de inspiraţie liberală din statele pontificale şi atitudinile 

liberalismului italian faţă de puterea temporală a papilor; anticlericalismul evident al 

liberalismului din multe ţări etc. 

Esenţa problemei este însă de natură doctrinară. Biserica nu putea să nu 

condamne indiferentismul liberal în materie religioasă, care relativiza însăşi ideea de 

adevăr – şi deci de dogmă religioasă – şi care nega existenţa unei ordini religioase 

obiective. În plus, liberalismul propunea idealul unui stat laic, nu numai în sensul că 

organizarea politică se declara incompetentă în materie religioasă, dar postulând chiar 

un stat agnostic, care trebuia să fie areligios, cel puţin în a susţine irelevanţa politică şi 

juridică a doctrinelor religioase. Pentru liberalism ambientul propriu al dimensiunii 

religioase este doar în intimitatea personală. Din acest motiv, Biserica vedea în 

gândirea liberală o tendinţă spre disocierea între ordinea juridică şi ordinea morală 

obiectivă, pentru care ea este depozitară şi interpretă. 

Circumstanţele istorice şi aspectele doctrinare amintite trebuie reţinute bine 

pentru a putea înţelege semnificaţia opoziţiei Bisericii catolice faţă de principiul 

liberal al separării Statului de Biserică. Desigur, această separare a fost respinsă şi ca 

principiu politic, însă în cazurile în care nu s-au verificat atitudini făţişe 

antiecleziastice, nici agresive împotriva doctrinei catolice, poziţiile Ierarhiei catolice 

au fost mai articulate, mai detaliate. Amintim aici ca exemplu atitudinea Bisericii faţă 
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de Constituţia Belgiei din 1831 şi poziţia papei Leon al XIII-lea faţă de separarea 

dintre Stat şi Biserică în America de Nord
26

. 

În perspectivă istorică, se pot identifica unele confuzii, care astăzi pot fi uşor 

înţelese, dar care atunci, din cauza circumstanţelor deja menţionate, erau considerate 

cu totul altfel decât în prezent: 

a. din partea liberalilor, se confunda lupta pentru libertate cu atacarea Bisericii, 

considerată ca adversarul acestor libertăţi; 

b. din partea Bisericii, se făcea confuzie între refuzul ideilor contrare credinţei şi 

refuzarea libertăţii politice şi sociale, ca şi a democraţiei; 

c. se făcea confuzie între esenţialul structurii Bisericii şi a libertăţii ei şi rolul istoric 

pe care îl avusese în vechiul regim.  

  

 4.3. Papa Leon al XIII-lea 

 

 Opoziţia Bisericii faţă de liberalism implica refuzul principiului separării 

Biserică – Stat. Din acest motiv, pontifii romani, în special papa Leon al XIII-lea 

(1878-1903), au elaborat doctrina despre ideea unui stat creştin. Această doctrină 

afirmă dualismul creştin, apărând independenţa Bisericii în faţa Statului, din 

perspectiva Revelaţiei creştine, adică a dreptului divin pozitiv. 

 Pe baza acestor premise, nu numai că se susţinea independenţa Bisericii ale 

cărei titluri de drept divin Statul trebuie să i le recunoască în mod explicit, dar se 

vorbea şi de anumite obligaţii ale Statului faţă de religie. Este vorba despre 

dimensiunea comunitară a datoriei omului de a aduce cult lui Dumnezeu, ceea ce 

trebuie să se reflecte în comunitatea politică prin inspiraţia creştină a ordinii juridice 

şi în acţiunile concrete ale Statului, care trebuie să se conducă după criterii conforme 

cu doctrina catolică.  

 Leon al XIII-lea condamnă, drept contrare doctrinei statului catolic, separarea 

Bisericii de Stat şi libertatea cultelor. Aceste două teorii proveneau din relativism, din 
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indiferentismul religios şi din afirmaţia că omul este independent faţă de Dumnezeu. 

Ideile liberale, care se impuneau lent, dar inexorabil, propuneau agnosticismul 

Statului, considerând religia ca o problemă de conştiinţă care nu ar trebui să aibă 

repercusiuni în viaţa publică. Astfel, se trece din situaţia în care religia de stat era un 

dat fundamental al tuturor ţărilor europene, catolice sau protestante, spre triumful 

deplin al concepţiei unui stat laic care nu accepta o lege divină revelată ca limită a 

puterii politice. Dimpotrivă, se proclamă arbitru agnostic al ideilor şi tutore al 

dreptului libertăţii religioase, considerând diferitele confesiuni religioase ca asociaţii 

legale supuse regimului juridic al ordinii statale. 

 În acest context, Biserica reafirmă doctrina tradiţională a confesionalităţii 

statului, înţeleasă ca un mod de a concepe viaţa publică ca fiind fondată pe faptul că 

Dumnezeu există şi a revelat oamenilor un cumul de adevăruri care nu pot fi ignorate 

sau marginalizate. Esenţialul învăţăturii lui Leon al XIII-lea este fundamentat pe unele 

afirmaţii programatice ale Revelaţiei creştine: omul şi societatea au datoria de a aduce 

cult lui Dumnezeu şi nu un cult oarecare, ci practicând religia catolică pe care 

Dumnezeu însuşi a revelat-o. Statul trebuie să protejeze această religie şi să acorde 

Bisericii catolice statutul juridic care îi aparţine, nu numai prin drept natural, dar şi 

din cauza naturii sociale şi a suveranităţii pe care voinţa lui Dumnezeu a atribuit-o 

Bisericii (drept divin pozitiv). 

 Confesionalitatea implică şi o luare de poziţie în problema raporturilor dintre 

Biserică şi Stat: fie acceptarea din partea Statului a unor criterii de natură juridică pe 

care magisterul Bisericii le propune, fie recunoaşterea unei alte societăţi – Biserica – 

căreia legea divină îi acordă o misiune jurisdicţională faţă de supuşi, în ceea ce 

priveşte scopul ultim, adică mântuirea sufletelor. 

 Aceste idei despre Statul confesional sunt moderate de circumstanţele concrete 

în care doctrina trebuie aplicată. Astfel, pentru situaţia juridică a grupurilor religioase 

necatolice, se recurge la doctrina toleranţei care – fără a renunţa la afirmarea 

diferenţei (şi în ceea ce priveşte drepturile) între adevăr şi eroare – conduce spre un 
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statut juridic al religiilor greşite, care ţine cont de condiţia spirituală şi politică a unei 

anumite societăţi. 

 

  4.4. Papii Pius al X-lea şi Benedict al XV-lea 

 

 Pontificatul papei Pius al X-lea (1903-1914) a fost caracterizat de fermitatea şi 

inflexibilitatea în faţa extremismelor liberalismului. Cea mai grea problemă pe care 

trebuie să o rezolve este creată de situaţia din Franţa, unde asistăm la o serie de 

măsuri ale guvernelor împotriva religiei. În 1904, guvernul declară în mod unilateral 

abrogarea Concordatului şi anulează dreptul de predare şi educaţie pentru institutele 

religioase. La puţin timp după acest eveniment, au fost întrerupte relaţiile diplomatice 

dintre Franţa şi Sfântul Scaun (1905). Această lege nu mai recunoştea personalitatea 

juridică a Bisericii catolice, cu toate urmările ei, şi subordona Biserica şi celelalte 

confesiuni religioase puterii politice.  

 Autorităţile bisericeşti franceze, ca şi papa Pius al X-lea, au refuzat în bloc 

această lege, papa condamnând-o în enciclica Vehementer Nos din 11 februarie 1906, 

în care prezintă falsitatea tezelor liberale ale separării Bisericii de Stat şi necesitatea 

respectării libertăţii Bisericii pentru a-şi putea îndeplini misiunea ei spirituală. În 

timpul acestui papă se dezvoltă două idei care apoi vor deveni axa centrală a doctrinei 

Bisericii: autonomia sferei temporale şi libertatea personală a creştinului de a acţiona 

în numele său propriu în sfera civilă, fără a compromite Biserica. 

 Papa Benedict al XV-lea (1914-1922) îşi propune refacerea relaţiilor dintre 

Biserică şi Stat. Nucleul central al doctrinei sale îl constituie necesara colaborare 

dintre cele două societăţi, iar instrumentul juridic al colaborării trebuia să fie 

Concordatul. Acest acord implică recunoaşterea personalităţii juridice internaţionale a 

Bisericii, personalitate care reprezentase una dintre aspiraţiile principale ale pontifilor 

anteriori, atât de greu de realizat după pierderea Statului pontifical. 
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4.5. Papii Pius al XI-lea şi Pius al XII-lea 

 

 Papa Pius al XI-lea (1922-1939), fără a se amesteca în aspectele strict politice 

ale organizării statului fascist din Italia, s-a opus cu decizie politicii lui totalitare, care 

pretindea absorbirea în stat a oricărei iniţiative sociale, ceea ce a cauzat conflicte 

grave pentru asociaţiile catolice şi pentru cele sindicale. Papa a publicat mai multe 

documente în care critică fascismul; cel mai important îl constituie enciclica Non 

abbiamo bisogno din 29 aprilie 1931. Cu toată această atitudine contra regimului 

fascist italian, s-a ajuns şi la un rezultat extrem de pozitiv, şi anume semnarea 

Pactelor Laterane în 11 februarie 1929
27

. 

 Pius al XI-lea a condamnat şi nazismul în enciclica Mit brennender Sorge din 

14 martie 1937. Cu aceeasi hotărâre, a condamnat şi comunismul, iar intensitatea 

persecuţiei religioase din Spania, evenimentele din Mexic şi situaţia din Rusia îl 

determină să reînnoiască condamnarea ateismului comunist în enciclica Divini 

Redemptoris din 19 martie 1937. Condamnarea acestor doctrine a fost confirmată apoi 

de succesorul său, papa Pius al XII-lea. 
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 Pactele de la Lateran, din 11 februarie 1929, au pus capăt chestiunii deschise dintre Italia şi Sfântul 

Scaun după evenimentele din 1870, care au marcat căderea Romei în calitate de capitală a Statului 

Pontifical şi proclamarea Romei în calitate de capitală a Italiei. Pactele Laterane, semnate de 

cardinalul Pietro Gasparri pentru Sfântul Scaun şi de Benito Mussolini în calitate de şef al guvernului 

italian, stabileau distincţia netă dintre competenţele respective şi a naturii diferite a puterii civile şi a 

celei ecleziastice. Era vorba de trei acte distincte: un Tratat, o Convenţie financiară şi un Concordat. 

Tratatul a decretat naşterea Statului Cetăţii Vaticanului, restituind astfel Papei şi organelor sale de 

guvern apostolic independenţa deplină şi vizibilă. Convenţia financiară angaja Italia să repare daunele 

cauzate Sfântului Scaun prin ocuparea Romei în 1870. Concordatul reglementa chestiunile privind 

viaţa Bisericii în cadrul statului italian ca deplina libertate religioasă, viaţa instituţiilor catolice, 

recunoaşterea căsătoriei religioase şi predarea religiei în şcoli. 

La 18 februarie 1984 a fost semnat un acord între Sfântul Scaun şi Republica Italiană pentru 

revizuirea Concordatului lateran. În baza acestui acord, se consideră că nu mai este în vigoare 

principiul – amintit la început de Pactele Laterane – privind religia catolică drept singura religie a 

Statului italian. Principiul inspirator al documentului de revizuire a Concordatului, semnat de 

cardinalul Agostino Casaroli şi de preşedintele Consiliului de Miniştri, Bettino Craxi, este cel al 

dublei suveranităţi: Statul şi Biserica Catolică sunt, fiecare în cadrul propriu, independente şi 

suverane. 
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 În ceea ce priveşte raporturile Stat – Biserică, doctrina lui Leon al XIII-lea 

rămâne în vigoare până la pontificatul papei Ioan al XXIII-lea, cu mici modificări, dar 

nu substanţiale, de conţinut, ci mai mult de expresii, forme. Aspectele principale ale 

acestei evoluţii se pot identifica în programul concordatar al papei Benedict al XV-

lea, realizat în timpul lui Pius al XI-lea, în atenţia papei Pius al XII-lea (1939-1958) 

faţă de dreptul natural, care avusese deja un rol important în critica adusă naţional-

socialismului şi fascismului făcută de papa Pius al XI-lea. 

 În mesajul radiodifuzat la Crăciunul anului 1942, papa Pius al XII-lea cere 

recunoaşterea demnităţii şi a drepturilor persoanei ca bază pentru a reda lumii pacea şi 

ordinea. Această idee va fi dezvoltată în multe documente, analizând în baza dreptului 

natural ordinea juridică, relaţiile internaţionale, pacea între popoare etc. Pius al XII-

lea, în timp ce confirmă doctrina lui Leon al XIII-lea despre confesionalitate şi 

toleranţă, dă contur şi unei viziuni creştine a ordinii juridice şi a libertăţii fondate pe 

ordinea imprimată lumii de către Creator şi deschisă tuturor oamenilor şi tuturor 

popoarelor. Valorificarea autonomiei temporale îl determină să vorbească despre o 

legitimă laicitate a Statului. Orizontul amplu, la scară planetară, al magisterului său se 

vede în multe din documentele publicate. Papa se găseşte în faţa unei societăţi 

pluraliste, mereu mai strâns unită datorită mijloacelor de comunicare în masă. Dacă 

papa Leon al XIII-lea se adresa mai mult popoarelor europene, Pius al XII-lea se 

adresează deja întregii lumi, ceea ce va modifica orientarea politicii vaticane deja 

începând cu succesorul său, papa Ioan al XXIII-lea. 

 

  4.6. Papa Ioan al XXIII-lea 

 

 În democraţiile actuale pluraliste se tinde să se armonizeze cele două principii: 

al laicităţii Statului şi al separării acestuia de confesiunile religioase, cu o tutelare mai 

puternică a libertăţii religioase, văzută nu numai ca un drept individual, dar şi în 

dimensiunea ei colectiva sau comunitară. 



 36 

 Acest fenomen, atât de strâns legat de transformarea Statului liberal în Statul 

social de drept al democraţiilor pluraliste, este unit de mişcarea actuală de tutelare 

internaţională a drepturilor omului, mişcare în care se afirmă din ce în ce mai mult şi 

ideile libertăţii religioase din tradiţia nord-americană şi din constituţionalismul (regim 

de guvernare ce are la bază existenţa unei constituţii) european şi latinoamerican. 

 La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat şi a 

proclamat Declaraţia universală a drepturilor omului
28

, text fundamental al politicii 

de tutelare a drepturilor omului, promovate de cel mai mare organism internaţional. 

Cea mai mare cucerire a acestei declaraţii o reprezintă caracterul ei universal, iar 

punctul cel mai slab constă în faptul că această recunoaştere universală este mai mult 

teoretică decât practică.  

 Pentru a acorda o mai mare eficacitate tutelării acestor drepturi, statele membre 

ale Consiliului Europei au semnat în anul 1950 Convenţia pentru tutela drepturilor 

omului, prin care s-au instituit o Comisie şi un Tribunal al Drepturilor Omului, având 

competenţa de a verifica şi a declara violările concrete ale acestor drepturi. Pentru 

importanţa lui, trebuie menţionat şi Tratatul internaţional asupra drepturilor civile şi 

politice, intrat în vigoare la 23 martie 1976, când a fost creat şi un Comitet al 

Drepturilor Omului. În aceste documente şi instituţii este tratat şi recunoscut în mod 

expres, în diferite formulări, dreptul la libertate religioasă. 

 Datorită caracterului prevalent practic, documentele internaţionale care 

proclamă şi tutelează drepturile omului nu se opresc pentru a analiza natura şi baza 

acestor drepturi. Din formularea lor reiese că aceste drepturi aparţin omului, 

independent de faptul că sunt mai mult sau mai puţin recunoscute de organismele 

juridice pozitive; aceste documente, aşadar, nu creează drepturi, ci doar le recunosc. 

Prin urmare, dreptul natural reprezintă adevărata ratio communis, unicul sistem juridic 

care poate oferi o bază comună şi stabilă pentru recunoaşterea şi aplicarea corectă a 

acestor drepturi. Într-adevăr, numai existenţa unui drept natural, universal, superior şi 
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precedent oricărui sistem de drept pozitiv poate explica conştiinţa juridică comună 

care animă şi promovează mişcarea în favoarea drepturilor omului. 

 Mai complicată este problema raporturilor dintre concepţia despre libertatea 

religioasă ca drept uman şi concepţia tradiţională a dualismului creştin. Concepţia 

drepturilor umane merge pe un plan exclusiv natural, chiar dacă este acceptată baza 

jurisdicţională. Exclusiv din perspectiva raţiunii naturale, existenţa lui Dumnezeu şi 

datoria de a-i aduce cult este accesibilă, asa cum este accesibilă libertatea pe care o 

are omul de a nu fi constrâns în alegerile lui religioase şi în dimensiunea comunitară a 

cultului, pe care se pot baza drepturile grupurilor religioase. 

 Dualismul tradiţional creştin are însă o bază diferită. Când papa Gelaziu I i se 

adresează împăratului din Orient, Anastaziu I, în anul 494, ştie că vorbeşte unui 

împărat creştin căruia îi propune o aplicare concretă a Evangheliei. Gelaziu I nu 

vorbeşte doar în baza dreptului natural, dar şi în baza celui divin pozitiv. Considerarea 

Bisericii ca Popor al lui Dumnezeu, organizat social, independent şi suveran în raport 

cu puterea civilă, nu s-a bazat niciodată doar pe dreptul natural, dar şi pe revelaţia lui 

Isus Cristos. Revelaţia, interpretată mai mult sau mai puţin fidel, reprezintă baza 

ordinii medievale – Republica christiana – şi a principiilor constituţionale ale statelor 

catolice din Vechiul regim (nici revoluţia protestantă nu se face în numele dreptului 

natural, dar în numele unei alte interpretări a Revelaţiei creştine). Acelaşi lucru se 

poate spune despre magisterul ecleziastic şi despre doctrina apărătorilor dreptului 

public al Bisericii, în polemica cu liberalismul. Fundamentul drepturilor Bisericii nu 

este doar de drept natural, dar şi supranatural. 

 Aceasta nu înseamnă că nu este posibil un dualism bazat numai pe dreptul 

natural, dar nu vor reprezenta fundamentul drepturile Bisericii înfiinţate de Isus 

Cristos, ci incompetenţa Statului în alegerile cetăţenilor în ceea ce priveşte credinţa în 

transcendent şi organizarea dimensiunii colective a vieţii religioase. 

 Doctrina papei Ioan al XXIII-lea (1958-1963) consemnează o etapă importantă 

în dezvoltarea doctrinei Bisericii, în analiza atitudinilor lumii contemporane, în 

tutelarea, în dreptul intern al statelor şi în dreptul internaţional, a dreptului la libertate 
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religioasă, înţeles ca unul dintre drepturile omului. Documentul fundamental este 

enciclica Pacem în terris (1963). Trebuie spus întâi de toate că această enciclică nu se 

adresează doar catolicilor, ci „tuturor oamenilor de bunăvoinţă”. Nu este doar un gest 

de deschidere, ci de o dorinţă de a discuta tema păcii nu numai cu catolicii, dar cu toţi 

oamenii, credincioşi sau necredincioşi. Din acest motiv, documentul se bazează mai 

mult pe dreptul natural. Enciclica reprezintă o analiză a mişcării pentru drepturile 

omului şi pentru tutelarea lor internaţională, conform doctrinei creştine a dreptului 

natural, înţeles ca lex creationis, care ne conduce spre stabilirea bazei ordinii juridice 

în demnitatea persoanei umane: „într-o convieţuire ordonată şi fecundă trebuie stabilit 

ca fundament principiul conform căruia orice fiinţă umană este o persoană, adică o 

natură dotată cu inteligenţă şi voinţă liberă; şi, ca atare, este un subiect de drepturi şi 

obligaţii care izvorăsc imediat şi simultan din însăşi natura ei: drepturi şi datorii care 

sunt aşadar universale, inviolabile şi inalienabile”
29

. 

 Documentul prezintă drepturile fundamentale ale persoanei umane, între care 

este şi dreptul la libertate religioasă: „fiecare are dreptul de a-l onora pe Dumnezeu 

conform indicaţiei propriei conştiinţe drepte; şi de aici derivă şi dreptul la cultul privat 

şi public al lui Dumnezeu”
30

. 

 Pentru prima dată într-un document pontifical este considerată tema organizării 

juridice a vieţii religioase, nu în perspectiva drepturilor Bisericii, văzute în lumina 

Revelaţiei, ci în baza dreptului natural care cere – datorită demnităţii persoanei umane 

– libertatea religioasă; şi aceasta, nu datorită adevărului credinţei, dar ca un drept al 

oricărui om, chiar dacă el greşeşte. Corelată acestui drept este şi datoria de a alege în 

materie religioasă, nu în mod arbitrar, ci urmând indicaţiile unei conştiinţe drepte. Pe 

această bază, Ioan al XXIII-lea proclamă concret, ca şi în declaraţiile internaţionale 

ale drepturilor omului, dreptul de a profesa religia în mod privat şi public. 
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 Aşa cum se poate nota, enciclica Pacem în terris acordă dreptului la libertate 

religioasă şi altor drepturi umane o importanţă deosebită, care se poate înţelege mai 

bine dacă se ţine cont că: 

 individualismul liberal este depăşit de dimensiunea de solidaritate prezentă în 

toată enciclica; 

 libertatea religioasă se bazează nu pe indiferentism, care conduce spre 

relativizarea adevărului, ci pe o ordine morală obiectivă. 

Aşa se înţelege de ce enciclica apreciază atât de mult Declaraţia universală a 

drepturilor omului, ratificată la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generală a 

Naţiunilor Unite. 

 

 

5. Relaţiile dintre Biserică şi Stat în doctrina  

    Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican şi în Codul de drept canonic 

 

 În constituţia pastorală Gaudium et Spes a Conciliului al II-lea din Vatican este 

sintetizată poziţia Bisericii cu privire la relaţia Biserică-Lume: „tot ceea ce am spus 

referitor la demnitatea persoanei umane, la comunitatea oamenilor, la semnificaţia 

profundă a activităţii umane constituie fundamentul relaţiei dintre Biserică şi lume, ca 

şi baza dialogului dintre ele”
31

. Pe aceste realităţi se fundamentează în acelaşi timp un 

aspect concret: relaţia dintre Biserică şi comunitatea politică. 

 În secolele anterioare, relaţiile Bisericii cu societatea politică erau stabilite la 

vârf, adică între capii structurilor de conducere din societatea civilă şi din cea 

ecleziastică. Fără a descalifica acest tip de raport, doctrina Conciliului al II-lea din 

Vatican reprezintă o întoarcere la baza oricărei relaţii, adică persoana umană
32

. 
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 GS, 40. 
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 În trecut, s-a acordat o prea mare încredere structurilor sociale ale realităţilor temporale, ca şi cum 

de ele ar fi depins posibilitatea de a fi creştini şi de a trăi creştineşte; ca şi cum puterea lui Dumnezeu 

care salvează, pentru a deveni operativă, ar avea nevoie de aprobarea şi de susţinerea unei societăţi 
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 Asa-zisele structuri umane (legi, instituţii etc.) sunt creştine dacă persoanele 

care le alcătuiesc şi cărora li se adresează sunt cu adevărat creştine. Legile, acordurile 

la cel mai înalt nivel (concordatele, de exemplu) sunt, fără îndoială, necesare. Ele însă 

nu pot înlocui sfinţirea lumii din interiorul ei, ceea ce se realizează prin viaţa şi 

apostolatul creştinilor
33

. 

 Această perspectivă nu reprezintă un simplu discurs umanistic mai mult sau 

mai puţin spiritualizat. Doctrina ultimului conciliu ecumenic pleacă de la meditaţia 

asupra Bisericii în ea însăşi şi de la misiunea ei în lume, misiune încredinţată tuturor 

botezaţilor. Toţi au primit de la Dumnezeu o demnitate pe care Biserica o respectă şi o 

promovează. Mai mult, ea este conştientă de faptul că această demnitate va ajunge la 

desăvârşire doar prin recunoaşterea adevărului care mântuieşte, adică Isus Cristos. 

 

6. Biserica - organism social, vizibil şi ierarhic 

 

Biserica a fost înfiinţată pentru „a continua, sub conducerea Duhului Sfânt, 

lucrarea însăşi a lui Cristos”
34

. Pe parcursul istoriei ea îndeplineşte misiunea însăşi a 

lui Cristos
35

, deoarece a primit de la El „mandatul şi puterea de a învăţa toate 

popoarele, de a-i sfinţi pe oameni în adevăr şi de a-i păstori”
36

. Împărţind „tezaurele 

harului tuturor oamenilor, ea contribuie la întărirea păcii în orice parte a 

pământului”
37

. 

Realitatea complexă a Bisericii, divină şi umană, este descrisă în Lumen 

Gentium: „Cristos, unicul mediator, a instituit pe pământ Biserica sa sfântă, 

comunitate de credinţă, de speranţă şi de caritate, ca un organism vizibil; o susţine 

neîncetat, şi prin ea răspândeşte asupra tuturor adevărul şi harul. Societatea constituită 
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din părţi ierarhice şi trupul mistic al lui Cristos, adunarea vizibilă şi comunitatea 

spirituală, Biserica de pe pământ şi Biserica ce se află deja în posesia bunurilor cereşti 

nu trebuiesc considerate ca fiind două realităţi, ci împreună formează o unică şi 

complexă realitate provenită dintr-un element uman şi dintr-un element divin. Prin 

urmare, este comparată printr-o analogie cu misterul Cuvântului întrupat. Într-adevăr, 

aşa cum natura umană este în slujba Cuvântului divin ca şi instrument viu de 

mântuire, unit într-o strânsă legătură cu El, tot aşa şi organismul social al Bisericii 

este în slujba Duhului lui Cristos care îl vivifică, pentru a ajuta la creşterea corporală 

(cf. Ef 4,16)”
38

. 

În continuare, conciliul adaugă: „Această Biserică, constituită şi organizată în 

această lume ca o societate, reprezentată de Biserica Catolică, guvernată de 

succesorul lui Petru şi de episcopi în comuniune cu el, chiar dacă în afara 

organismului său vizibil sunt multe elemente ce pot duce la sfinţire şi la adevăr, 

acestea sunt darurile specifice Bisericii lui Cristos şi conduc spre unitatea catolică”
39

. 

Aspectului vizibil şi social al Bisericii corespund dimensiunile sale comunitare, 

sociale şi istorice. Din acest punct de vedere, Biserica este un grup social unit de 

acelaşi scop, şi este inserat în istorie. Într-un mod special, Biserica este comuniunea 

credincioşilor care profesează aceeaşi credinţă, aceleaşi sacramente, au aceeaşi 

origine şi merg spre aceeaşi ţintă. Legătura este mai ales iubirea, a cărei expresie 

maximă este Euharistia.  

În acest organism social şi vizibil, Biserica este o societate organizată în mod 

juridic şi structurată în mod ierarhic. Structura sa ierarhică nu se opune principiului 

demnităţii comune a tuturor credincioşilor şi a participării lor comune la misiunea 

Bisericii în lume, ci este vorba de o distincţie funcţională şi de o egalitate 

fundamentală
40

. 

Această realitate a Bisericii, în calitate de instituţie ce are o organizare juridică 

proprie şi autonomă corespunzătoare slujirii sale, permite existenţa raporturile juridice 
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instituţionale cu alte societăţi şi organisme structurate în mod juridic (statul şi 

diferitele forme în care se prezintă societatea politică). 

„Bucuriile şi speranţele, tristeţile şi dificultăţile oamenilor de astăzi, mai ales a 

săracilor şi a celor care suferă, sunt şi bucuriile, speranţele, tristeţele şi dificultăţile 

ucenicilor lui Cristos, şi tot ceea ce este cu adevărat uman găseşte un ecou şi în 

inimile lor. Într-adevăr, comunitatea lor este compusă din oameni care, reuniţi 

împreună în Cristos, sunt conduşi de Duhul Sfânt în peregrinajul lor către împărăţia 

Tatălui şi au primit un mesaj de mântuire ce trebuie să-l transmită tuturor. Prin 

urmare, ea se simte solidară într-un mod real şi intim cu neamul omenesc şi cu istoria 

sa”
41

. 

Destinul şi binele tuturor oamenilor reprezintă aşadar obiectivul misiunii 

Bisericii. Motivul este de ordin cristologic: „prin Întrupare, Fiul lui Dumnezeu s-a 

unit într-un fel anume cu fiecare om”
42

. Prin urmare, tot ceea ce face parte din destinul 

uman, face parte şi din misiunea Bisericii (libertatea, drepturile umane, dezvoltarea 

socială şi economică, etc.) în măsura în care fiecare om este chemat de Dumnezeu să 

crescă din punct de vedere uman şi spiritual.       

 Aşadar, Biserica este conştientă că este vorba „de mântuirea persoanei umane, 

de edificarea societăţii umane. Prin urmare, persoana umană în integritatea sa, trup şi 

suflet, inimă şi conştiinţă, inteligenţă şi voinţă, va fi centrul întregii noastre dezbateri. 

De aceea, Sfântul Sinod, proclamând marea demnitate a vocaţiei omului şi afirmând 

prezenţa în acesta a germenului divin, oferă umanităţii cooperarea sinceră a Bisericii 

cu scopul de a stabili acea fraternitate universală care să corespundă acestei vocaţii. 

Biserica nu urmăreşte nici o ambiţie pământescă; ea doreşte să continue, sub 

conducerea Duhului Sfânt, opera lui Cristos, care a venit în lume pentru ca să dea 

mărturie despre adevăr, să mântuiască şi nu să condamne, să slujeasă şi nu să fie 

slujit”
43

. 
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 Una din consecinţele cele mai clare al acestei perspective este importanţa 

drepturilor umane, subliniată de mai multe ori în timpul pontificatului lui Ioan Paul al 

II-lea. Când este vorba de persoana umană, însuşi Cristos inspiră credincioşii să-şi 

ridice glasurile în numele Său. Deoarece omul este creatura lui Dumnezeu, toate 

drepturile umane au origine în Dumnezeu, se bazează pe principiile Creaţiei şi fac 

parte din Mântuire. 

 Ptotejarea şi promovarea drepturilor umane aparţin în consecinţă nucleului 

central al misiunii Bisericii. Aceasta face tot ce-i stă în putinţă pentru a promova 

dezvoltarea autentică a persoanei umane pentru că este conştientă că trebuie să 

slujească omul dacă vrea să-l slujească pe Dumnezeu
44

. 

 Printre aceste drepturi, numite şi „fundamentale”, amintim dreptul la viaţă, 

dreptul de a naşte, dreptul la o procreare responsabilă, dreptul la muncă, la libertate şi 

dreptate socială, la libertate religioasă, dreptul de a participa la deciziile care privesc 

poparele şi naţiunile, etc.
45

. 

 Slujirea persoanei umane este poate punctul de contact cel mai evident dintre 

Biserică şi societatea politică, fiindcă şi aceasta are ca obiect dezvoltarea integrală a 

persoanei umane. De aceea, slujirea omului şi a vocaţiei sale personale şi sociale, 

temporale şi veşnice, constituie criteriul directiv central în activitatea Bisericii în 

raporturile sale cu societatea politică
46

. 

 În acest sens, pot fi folosite numeroase modalităţi de colaborare între Biserică 

şi societatea politică. Fundamentul colaborării nu este altul decât slujirea persoanei 

umane şi a drepturilor sale, o activitate ce priveşte, din diferite perspective, atât statul 

cât şi Biserica. „Desigur, misiunea specifică pe care Cristos a încredinţat-o Bisericii 

Sale nu este de ordin politic, economic sau social: într-adevăr, scopul fixat este de 

ordin religios. Totuşi, chiar din această misiune religioasă apar unele măsuri, lumini şi 
                                                 
44
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puteri, care pot să contribuie la construirea şi consolidarea comunităţii oamenilor 

conform legii divine”
47

. 

 Prin urmare, aşa-numitele problematici mixte sunt tratate din perspectivă mai 

amplă şi într-un mod pozitiv. Aceste problematici nu ar mai trebui să reprezinte un 

teren în care pot apărea eventuale conflicte între stat şi Biserică, ci un teren de dialog, 

tocmai pentru evitarea acestora. Este vorba de promovarea colaborării între cele două 

instituţii, deoarece atât statul cât şi Biserica au misiunea de a sluji interesele fiecărei 

perosoane umane. 

 Centralitatea persoanei umane are şi un alt aspect pe care putem să-l numim 

intraeclezial. Într-adevăr, doctrina conciliară cu privire la responsabilitatea comună a 

tuturor credincioşilor deschide drumul pentru o consideraţie care depăşeşte viziunea 

restrânsă ce limitează relaţiile Biserică-Lume doar la aspectele instituţionale. Fără a 

exclude aceste aspecte, care fac parte din misiunea Bisericii prezentă în lume ca 

instituţie, trebuie să fie amintită şi o altă dimensiune, cea personală, care are în 

centrul său rolul creştinului-cetăţean (mai ales cel al credinciosului laic) şi misiunea 

de sfinţire a lumii din interiorul său
48

.    
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Întrebări de control:  

1. În ce mod a influenţat creştinismul relaţia dintre Biserică şi Stat?  

2. Ce influenţe a avut această relaţie asupra membrilor societăţii existente la acea vreme?  

3. Care împărat proclamă primul edict ce oferă creştinilor dreptul la libertatea religioasă?  

4. Ce drepturi ale creştinilor restabileşte acesta?  

5. Care sunt cele două forme extreme prin care se manifestă monismul?  

6. Ce măsuri adoptă Constantin cel Mare şi succesorii săi prin care sprijină şi coordonează 

Biserica? 

7. Prin ce edict creştinismul devine religie oficială a imperiului?  

8. Care împărat a dat lovitura fatală păgânismului şi prin ce măsură?  

9. Ce principiu formulează Papa Gelaziu şi care sunt consecinţele sale?  

10. Ce rol îşi asumă Biserica în perioada luptei pentru investitură şi cum se concretizează 

acesta?  

11. Prin ce se caracterizează hierocraţia?  

12. Cum descrie Sf. Bernard manifestarea puterii Bisericii în perioada hierocraţiei?  

13. Ce rol a avut Biserica în această perioadă?  

14. Care sunt teoriile şi autorii acestora, ce întăresc criza sistemului medieval?  

15. Ce principii susţine protestantismul  şi care sunt influenţele sale asupra vieţii religioase? 

16. Cum răspunde Biserica la teoria puterii indirecte?  

17. Prin ce se caracterizează răspunsul acesteia?  

18. Care este al treilea centru al puterii impus de Revoluţia Franceză?  

19. Când şi unde apar primele formulări ale libertăţii religioase?  

20. Prin ce se caracterizează ele?  

21. Cum este înţeles separatismul în America de Nord şi Franţa?  

22. Care sunt cele trei curente care emerg din sistemul liberal?  

23. Ce prevede doctrina papei Leon al XIII-lea şi împotriva cărui curent luptă aceasta?  

24. Care este instrumentul politic cel mai utilizat prin care se încearcă refacerea relaţiilor 

Stat/Biserică?  

25. Cum privesc pontificatele acelor timpuri pericolul nazismului şi care este atitudinea 

acestora?  

26. Prin ce se  caracterizează doctrina Conciliului al II-lea din Vatican? 
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VIII. PACTELE LATERANE 

 

 

SUMAR : 1.Conţinutul acordurilor. 2.Retrospectiva semnării Concordatului. 

3.Introducerea în Constituţie şi revizuirea din 1984. 4.Dezbaterea politică pe marginea 

Concordatului. 5. Structura juridică internă a Vaticanului. 6.Relaţiile dintre Vatican şi 

Statul italian. 

 

 

Pactele Laterane, semnate la 11 februarie 1929 de cardinalul Pietro Gasparri 

şi Benito Mussolini, stabileau o recunoaştere reciprocă între Regatul Italiei şi Cetatea 

Vaticanului. Au luat numele palatului din San Giovanni din Laterano în care a avut 

loc semnarea acordurilor, care au fost negociate între cardinalul Secretar de Stat 

Pietro Gasparri, reprezentând Sfântul Scaun şi Benito Mussolini, conducătorul 

guvernului fascist de atunci, în calitate de prim-ministru al Italiei. Raportul dintre Stat 

şi Biserică era prima disciplină din legea numită Legge delle Guarentigie, aprobată de 

Parlamentul italian la 13 mai 1871, după ocuparea Statului Pontifical. 

 

          1. Conţinutul acordurilor 

 

Acordurile sunt constituite din trei instrumente diplomatice distincte: 

 un Tratat care recunoaşte independenţa şi suveranitatea Sfântului Scaun şi care 

creează Statul Vatican;  

 una din anexele acestui Tratat este o Convenţie financiară care plăteşte 

Sfântului Scaun o anumită sumă pentru pierderile din 1870; 

 un Concordat între Sfântul Scaun şi Statul italian, care defineşte statutul juridic 

al Bisericii Catolice în Italia. 
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În convenţia financiară se stabilea plătirea sumei de „750 milioane de lire şi a 

ulterioarelor cote de stat... pentru o valoare nominală de un miliard de lire”
[1]

 pentru 

pagubele financiare suportate de Statul papal în urma ocupării sale. În urma 

Concordatului, Papa permitea supunerea candidaţilor episcopi şi arhiepiscopi faţă de 

guvernul italian. El le cere episcopilor să jure credinţă statului italian înainte de a fi 

aleşi, dar interzice clerului de a lua parte la politică. Singurul episcop care nu era 

obligat să jure credinţă Italiei era vicarul papei. Această excepţie de la regulă, 

prevăzută în Concordat, reprezenta un semn de respect arătat independenţei Papei faţă 

de Italia. Vicarul său nu trebuia să depună jurământul, pentru că reprezenta episcopul 

Romei, care este papa.Guvernul italian permitea reinstituirea legislaţiei referitoare la 

căsătorie şi divorţ în conformitate cu cea a Bisericii Catolice şi oferea clerului 

posibilitatea  de a fi scutit de serviciul militar. Acordurile au garantat Bisericii unele 

beneficii. Astfel, religia catolică era recunoscută ca religie de stat în Italia. Aceast fapt 

va avea importante consecinţe în sistemul public scolastic. Se instituie, chiar dacă prin 

modalităţi diverse, învăţarea religiei catolice în şcoli. 

 

 2. Retrospectiva semnării Concordatului 

           

Rezultatele remarcabile ale Concordatului dintre Stat şi Biserică din 1929 

pentru rezolvarea divergenţelor dintre cele părţi, numite cu titlul generic Questione 

romana, au fost obţinute în urma iniţiativei a trei preoţi: părintele Giovanni Genocchi 

ce făcea partea din Congregaţia Misionarii Sfintei Inimi, Don Giovanni Minozzi, 

fondator, şi părintele Giovanni Semeria. Acesta din urmă, a oferit casa propriilor 

părinţi ca locaţie unde cei trei s-au întâlnit şi au discutat posibilităţile de a găsi o 

soluţie pentru a reconstrui relaţiile dintre Stat şi Biserică. Discuţiile şi activitatea în 

sine au durat trei zile, la sfârşitul cărora părintelui Genocchi i s-a încredinţat misiunea 

de a-i comunica Secretarului de Stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Gasparri, 

rezultatul acelei munci. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patti_lateranensi#_note-0#_note-0
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          Înaltul prelat de la Curia Vaticană a rămas impresionat de iniţiativa personală a 

celor trei preoţi. În sfârşit, la 26 august 1926, au fost desemnate oficial şi informativ 

două misiuni: una a guvernului Mussolini şi alta din partea Papei Pius al XI-lea. 

Prima dată a fost numit avocatul Francesco Pacelli ca Plenipotenţiar pentru Vatican, 

fratele viitorului Secretar al Statului Vatican şi apoi Papa Pius al XI-lea. 

 

 3. Introducerea în Constituţie şi revizuirea din 1984  

 

În 1946 acordurile au fost recunoscute constituţional în articolul 7. În acest 

mod  ele au fost asimilate în noua formulă juridică a Pactelor, având o importanţă 

deosebită pentru dezvoltarea unei depline libertăţi religioase. Totuşi, doctrina juridică 

se întreba ce forţă constituţională aveau acordurile ca bază a drepturilor. Situaţia a fost 

elucidată substanţial după sentinţa Curţii Constituţionale din 24 februarie – 1 martie 

din 1971. Aceasta a stabilit că Pactele Laterane nu au aceeaşi natură ca normele 

constituţionale. Deşi atipice, ele au un grad de rezistenţă majoră relativ la celelate 

norme juridice. Totuşi, cel puţin pentru a nu contrasta cu principiile supreme ale 

dreptului, dispoziţiile din Pactele Laterane puteau fi modificate prin procedura 

dreptului în cazul în care există o înţelegere reciprocă între Stat şi Biserică. 

           Concordatul a fost revăzut fundamental după lungi şi dificile tratative, în 1984, 

vizând, printre altele, schimbarea clauzei care stabilea că religia catolică este religie 

de stat în Italia. Revizuirea adusă de noul Concordat a fost semnată la Villa Madama, 

la Roma, la 18 februarie, de preşedintele Consiliului de Miniştri, Bettino Craxi, pentru 

statul italian, şi de cardinalul Agostino Casaroli, reprezentantul Sfântului Scaun. Noul 

Concordat stabilea ca şi clerul catolic să fie finanţat de o fracţiune din totalul IRPEF, 

urmând mecanismul de opt la mie. Referitor la celebrarea căsătoriei, s-au stabilit 

clauzele pentru ca o căsătorie celebrată după ritul catolic să poată fi transcrisă în 

oficiul de stat civil şi să producă efecte recunoscute de ordinea juridică italiană; nu 

este deci necesară o a doua celebrare a căsătoriei (civilă şi religioasă). 
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4. Dezbaterea politică pe marginea Concordatului 

           

În urma revizuirii, Concordatul a fost pus în discuţie de unele forţe politice, în 

special de partidele de orientare comunistă, care cer o mai mare separare între Stat şi 

Biserică. 

         Abolirea Concordatului sau a legilor aferente acestuia nu se poate realiza printr-

un referendum. Acest lucru  nu este permis, în modul intern de organizare referitor la 

tratatele internaţionale. Chiar şi o propunere de lege populară pentru abolirea 

Concordatului este inadmisibilă, pentru că legea face parte din cazurile prevăzute de 

articolul 80 al Constituţiei. 

 

 5. Structura juridică internă a Vaticanului 

 

 Ca şi punct de referinţă general trebuie să se ţină cont de cele 6 Legi emanate 

de Pius al XI-lea, la data de 7 iunie 1929, odată cu intrarea în vigoare a Pactelor 

Laterane care, neputând fi considerate legi constituţionale în sensul formal, definesc 

structura statului şi au, prin urmare, un caracter constituţional
49

: Legea I, sau Legea 

fundamentală a Statului Vatican; Legea a II-a tratează despre izvoarele dreptului; 

Legea a III-a tratează despre cetăţenie şi rezidenţă; Legea a IV-a stabileşte structura 

administrativă; Legea a V-a tratează structura economică, comercială şi profesională; 

Legea VI-a vizează siguranţa publică. 

 În data de 26 noiembrie 2000, a fost promulgată noua Lege fundamentală a 

Statului Oraşului Vatican, care înlocuieşte în mod integral Legea I din 1929, şi va 

intra în vigoare la 22 februarie 2001
50

. 

 În preambulul legii se sublinia că Statul Oraşului Vatican „există ca şi garanţie 

adecvată pentru libertăţile Scaunului Apostolic şi ca mijloc pentru a asigura 
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independenţa reală şi vizibilă a Pontifului Roman în exercitarea misiunii Sale în 

lume”. 

 Diferitele articole constituie normele fundamentale care stabilesc exerciţiul 

puterilor (legislativă, executivă şi judecătorească), puteri care sunt deţinute în mod 

deplin de Pontiful Roman. Papa are şi funcţia de a „reprezenta Statul în relaţiile cu 

celelate State şi cu alte organisme de drept internaţional, pentru relaţiile diplomatice şi 

pentru încheierea tratatelor”. În mod normal îşi exercită această funcţie „prin 

intermediul Secretariatului de Stat”. Rămânând valabil ceea ce s-a stabilit prin aceste 

norme, reprezentanţa Statului este exercitată în mod obişnuit de Preşedintele Comisiei 

de Cardinali, care poate să delege reprezentanţa legală a Statului Secretarului General 

însărcinat cu activitatea adminiastrativă
51

. 

 Puterea legislativă (cu excepţia cazurilor rezervate papei sau altor instanţe) 

este exercitată de o Comisie de Cardinali, prezidată de Cardinalul Preşedinte. Pentru 

elaborarea proiectelor de lege, Comisia dispune de colaborarea Consilierilor de Stat, 

de alţi experţi şi de organismele care se ocupă de Sfântul Scaun şi de Stat
52

. 

 Puterea executivă este exercitată de Preşedintele Comisiei cu ajutorul 

Secretarului General şi al Vice Secretarului General. Problemele de importanţă 

majoră sunt supuse examenului Comisiei, şi trebuie să se exprime în unanimitate cu 

Secretariatul de Stat
53

. 

 Puterea judecătorească, „este exercitată, în numele Suveranului Pontif, de 

organele constituite în conformitate cu organizarea juridică al Statului”
54

, rămânând în 

vigoare dreptul papei, „în orice cauză civilă sau penală şi în orice stadiu al acestora”, 

de a încredinţa „procedura şi decizia unei determinate instanţe, cu dreptul de a se 

pronunţa conform adevărului, fără să aibă nici o repercursione ulterioară”
55

. 

 Organele consultative sunt Consilierulo General şi Consilierii de Stat, care „îşi 

desfăşoară activitatea în elaborarea Legilor şi în alte materii de importanţă majoră” şi 
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Consiliul de Directori, care asistă Preşedintele Comisiei „pentru pregătirea şi 

examinarea bilanţurilor şi pentru alte afaceri de ordin general cu privire la personalul 

şi activitatea Statului”
56

. 

 Un alt organism important este Oficiul de Muncă al Scaunului Apostolic 

(ULSA), care este însărcinat cu problemele de muncă ale funcţionarilor de Stat şi 

Administraţie. 

 În sfârşit, articolul 20 al Legii fundamentale stabileşte steagul, stema şi sigiliul 

Statului Vatican. 

 

 6. Relaţiile dintre Vatican şi Statul italian 

 

 Situaţia specială în care se află Statul Vatican, înconjurat de teritoriul italian, a 

determinat cele două state să ajungă la unele acorduri cu caracter juridic, precizate 

prin Pactele Laterane şi prin convenţiile ulterioare. Unele elemente au fost deja 

menţionate, dar trebuie subliniate unele aspecte. 

 Relaţiile judecătoreşti : pentru executarea în Italia a sentinţelor pronunţate de 

tribunalele vaticane, se aplică normele dreptului internaţional (cf. Tratatului, art. 23) 

şi normle italiene. 

 În mod deosebit, referitor la jurisdicţia penală, Statul italian are puterea să 

stabilească pe teritoriul propriu în privinţa urmăririi delictelor comise în Vatican 

(Tratatul, art. 22). În toate cazurile în care autorii delictelor comise pe teritoriul italian 

se refugiază pe teritoriul Vaticanului sau în imobilele pontificale aflate sub protexţia 

extrateritorialităţii (Tratatul, art. 15), aceştia trebuie predaţi autorităţilor italiene. 

 Regimul din Piaţa Sf. Petru:teritoriul a fost delimitat de colonada lui Bernini şi 

de linia imaginară care uneşte cele două braţe. În mod obişnuit este deschisă 

publicului şi este sub autoritatea poliţiei italiene până la picioarele scării Bazilicii. 

Autorităţile italiene pot interveni în interiorul Bazilicii, doar dacă acest lucru este 

cerut de autorităţile competente din Vatican.  
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Întrebări de control:  

1. Enunţaţi conţinutul celor două instrumente diplomatice stabilite prin Pactele Laterane. 

2. Care au fost protagoniştii semnării Concordatului dintre Stat şi Biserică din anul 1929? 

3. Prin ce documente se elucidează natura juridică a Pactelor Laterane?  

4. Ce avantaje obţine Biserica Catolică prin revizuirea noului Concordat?  

5. Unde şi când are loc acest eveniment?  

6. Câte legi au stabilit organizarea juridică a Vaticanului?  

7. De cine sunt conduse cele trei puteri în Vatican?  

8. Care sunt rapoturile judecătoreşti cu Statul italian?  
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II. STATUL VATICAN 

 

SUMAR: 1.Teritoriul. 2.Istoria. 3.Administraţia Statului Vatican şi a Sfântului 

Scaun. 3.1.Şeful statului. 3.2.Conducerea statului. 3.3.Administraţia Vaticanului. 

3.4.Administraţia Sfântului Scaun. 4.Aspecte socio-economice. 4.1.Geografie. 

4.2.Economie. 4.3.Demografie. 4.4.Limba oficială. 4.5.Cultură şi turism. 

4.6.Populaţia. 4.7.Transport şi comunicaţii. 4.8.Infracţionalitate. 5.Relaţii 

internaţionale.  

           Statul Vatican (ital.: Stato della Città del Vaticano, lat.: Status Civitatis 

Vaticanae) este un mic stat suveran, având o suprafaţă de jumătate de kilometru 

pătrat, fiind situat într-o enclavă a Romei. Cel mai mic stat independent din punct de 

vedere al suprafeţei şi al numărului de locuitori, este condus de episcopul Romei, 

Papa, celelalte funcţii înalte fiind ocupate de clerici. Este principala reşedinţă 

ecleziastică a Bisericii Catolice şi în acelaşi timp reşedinţa teritorială a Sfântului 

Scaun. 

          1. Teritoriul 

          Denumirea precreştină a locului provine din limba latină, Mons Vaticanus, în 

traducere Colina Vaticanului. Aceasta era în zona fostelor Câmpii Vaticane, unde a 

fost construită Bazilica Sf. Petru. Zona care cuprinde Palatul Apostolic, Capela 

Sixtină, Muzeele Vaticanului, precum şi multe alte edificii ale structurilor centrale ale 

Bisericii, nu a fost niciodată încorporată în întregime zonei urbane a Romei. Până la 

sfârşitul secolului trecut era separată de oraş de râul Tibru, fiind considerată zonă 

agricolă. Forma actuală a statului este determinată de zidul ce înconjoară o bună parte 

a teritoriului propus în 1929, an în care au fost pregătite documentele Tratatului din 

Lateran. Graniţele erau constituite într-o mare măsură de linia unor clădiri ce marcau 

frontiera, în rest fiind construite ziduri moderne. Extremitatea Pieţei Sfântul Petru 

care se uneşte cu Piaţa Pius al XII-lea şi Via Paolo al VI-lea, constituie graniţa 
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imaginară ce separă acest teritoriu de capitala statului italian, Roma, o delimitare greu 

de realizat cu ochiul liber, acest lucru demonstrând încă o dată caracterul unitar al 

cetăţii eterne, care a fost aproape două mii de ani oraşul papilor. Mussolini a demolat 

unele case medievale şi a construit un bulevard spre Piaţa Sfântul Petru. 

           Multe proprietăţi, cum ar fi rezidenţa papală de vară de la Castelgandolfo de pe 

dealurile din apropiere, Bazilica Laterană, bazilicile Sf. Maria Mare şi Sf. Paul în 

afara zidurilor, precum şi o serie de clădiri din Castelgandolfo, deşi nu sunt cuprinse 

în teritoriul Vaticanului prin Tratatul din Lateran, au un statut extrateritorial 

asemănător cu cel al ambasadelor străine. Acestea sunt patrulate de agenţi de poliţie ai 

Vaticanului şi nu de poliţia italiană. În Piaţa Sf. Petru ordinea este asigurată de  

ambele servicii de poliţie. 

          2. Istorie 

           Se presupune că acestă zonă a Romei era considerată sacră şi de nelocuit 

înainte de răspândirea creştinismului. Faptul că în anul 326 a fost construită prima 

biserică, Bazilica lui Constantin, chiar deasupra mormântului Sf.-ului Petru (care a 

fost înhumat într-un mormânt obişnuit) a determinat popularea zonei respective, mai 

ales prin construirea unor clădiri şi dezvoltarea unor activităţi cu caracter religios. 

           Până la mijlocul secolului al XIX-lea papii au administrat o regiune întinsă din 

peninsula italică prin intermediul Statului Pontifical. În a doua jumătate a acestui 

secol, mare parte din teritoriul Statului Pontifical, a fost ocupat de nou-creatul Regat 

al Italiei. Multă vreme reşedinţa papilor a fost Palatul Lateran, apoi în secole mai 

recente Palatul Quirinale. În perioada 1309-1377 reşedinţa papilor a fost la Avignon 

în Franţa. 

           În anul 1870, când Roma a fost anexată Piemontului după o scurtă rezistenţă 

din partea forţelor papale, posesiunile Vaticanului au ramas într-o situaţie incertă. În 

perioada 1870-1929 papii au rămas în palatul ce le-a fost repartizat de autorităţile 

politice italiene, fără a avea un statut oficial, situaţie asemănătoare cu cea a ultimului 
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împărat al Chinei. Alte state au menţinut recunoaşterea internaţională a Sfântului 

Scaun ca o entitate suverană şi, în practică, Italia nu a încercat să intervină. Starea de 

„prizonierat” a papilor a fost rezolvată de premierul  Mussolini la 11 februarie 1929, 

când cele trei Tratate Laterane au stabilit statul independent Vatican şi au oferit 

catolicismului un statut special în Italia.  

Catedra (scaunul) episcopului Romei, papa, este în Bazilica de la Lateran, 

vechea catedrală episcopală a Romei, ce se află pe una dintre cele şapte coline ale 

Romei. În 1984, un nou concordat dintre Sfântul Scaun şi Italia a modificat câteva 

prevederi ale tratatului anterior, inclusiv poziţia catolicismului ca religie de stat în 

Italia. 

 

3. Administraţia Statului Vatican şi a Sfântului Scaun 

 3.1. Şeful statului 

           Şeful Statului Vatican este papa, care, pe lângă autoritatea supremă executivă, 

legislativă şi judecătorească, este şi şeful guvernului. Aceasta este o monarhie electivă 

non-ereditară cu un suveran care exercită autoritate absolută, adică putere supremă 

legislativă, executivă şi judecătorească nu doar asupra statului Vatican, ci şi asupra 

Sfântului Scaun. Suveranul este ales pe viaţă în conclav de către cardinalii sub 80 de 

ani. Subordonaţii săi principali în conducerea statului sunt Secretarul de Stat, 

Preşedintele Comisiei Pontificale pentru Statul Vatican şi Guvernatorul Statului 

Vatican.    

           Actualul papă se numeşte Benedict al XVI-lea (Joseph Ratzinger), şi este de 

origine germană. Cardinalul Angelo Sodano din Italia este Secretar de Stat. Cardinalul 

Emund Szoka, născut în America (de origine poloneză), este atât Preşedinte al 

Comisiei Pontificale, cât şi guvernator al Statului Vatican. Sodano şi Szoka şi-au 

păstrat funcţiile din timpul pontificatului lui Ioan Paul al II-lea, ei fiind reconfirmaţi în 

funcţie de succesorul acestuia. 
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         3.2. Conducerea statului 

         Din motive istorice, conducerea statului are o structură unică. Cele mai 

importante persoane sunt Secretarul de Stat, Preşedintele Comisiei Pontificale pentru 

Statul Vatican şi Guvernatorul Vaticanului. Aceştia, la fel ca toţi ceilalţi demnitari, 

sunt numiţi şi revocaţi de papă. 

          Atunci când scaunul pontifical nu este ocupat, cardinalul Camerlengo, fostul 

Secretar de Stat şi fostul Preşedinte al Comisiei Pontificale, formează o comisie care 

duce la împlinire câteva funcţii ale şefului statului. În acelaşi  timp  o altă comisie, 

formată din Camerlengo şi trei cardinali (unul ales prin vot la fiecare trei zile din 

fiecare ordin al cardinalilor), îndeplineşte alte funcţii ale şefului statului. Toate 

deciziile luate de aceste comisii trebuie aprobate de Colegiul Cardinalilor. 

           3. 3. Administraţia Vaticanului 

           Guvernatorul Vaticanului, numit uneori şi preşedinte, are îndatoriri similare cu 

cele ale unui primar, inclusiv privind securitatea locală, cu excepţia relaţiilor 

internaţionale. El administrează şi securitatea locală ce este asigurată de faimoasa 

Gardă Elveţiană. Aceasta este o unitate militară bazată pe voluntariat formată din 

soldaţi elveţieni şi reprezintă de fapt o forţă a poliţiei şi garda de corp a papei. 

         Secretarul de Stat, al cărui titlu se aseamănă cu cel al ministrului de externe al 

Statelor Unite ale Americii, exercită aproape aceleaşi funcţii pe care le are un premier 

în alte ţări. 

          Puterea legislativă este reprezentată de Comisia Pontificală pentru Statul 

Vatican, condusă de un preşedinte. Membrii Comisiei sunt cardinalii numiţi de Papa 

pentru un mandat de cinci ani. 

          Funcţiile juridice sunt exercitate de trei tribunale – Signatura Apostolică, Rota 

Romană şi Penitenţieria Apostolică. Sistemul juridic este bazat pe canon sau dreptul 

ecleziastic, iar  dacă acesta nu este aplicabil, intră în uz legile speciale ale teritoriului, 

de obicei modelate după prevederile italiene. 
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           3. 4. Administraţia Sfântului Scaun 

        Administraţia Sfântului Scaun este repartizată la nivelul mai multor structuri, cea 

mai importantă fiind Curia Romană. Aceasta este formată din Secretariatul de Stat, 

nouă congregaţii, trei tribunale, 11 consilii pontificale şi un complex de birouri care 

administrează afacerile Bisericii la cel mai înalt nivel. Secretariatul de Stat 

coordonează Curia prin cardinalul Secretar de Stat. 

Între cele mai importante instituţii ale Bisericii amintim: 

  Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, care supraveghează doctrina Bisericii;  

 Congregaţia pentru Episcopi, care coordonează numirile episcopilor în cele 

două Americi şi în Europa; 

  Congregaţia pentru Evanghelizarea Popoarelor, care promovează activitatea 

misionară; 

 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, care se ocupă de pacea 

internaţională şi de problemele sociale. 

Sfântul Scaun are trei tribunale: 

  Penitenţieria Apostolică, care se ocupă de conştiinţă;  

 Rota Romana, responsabilă pentru recursuri, inclusiv pentru anularea 

căsătoriilor; 

 Signatura Apostolică, Curtea de Apel finală . 

           Prefectura pentru afacerile economice coordonează finanţele departamentelor 

Sfântului Scaun şi supraveghează administrarea patrimoniului acestuia. Este vorba 

despre un fond de investiţii stabilit în timpul Tratatului din Lateran. Un comitet 

format din cincisprezece cardinali, condus de Secretarul de Stat, are rolul de a 
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supraveghea asupra tuturor problemelor financiare ale Sfântului Scaun, inclusiv 

asupra problemelor ce sunt de competenţa Institutului pentru Opere spirituale. 

Aceasta este o instituţie financiară cunoscută drept Banca Vatican. 

4. Aspecte socio-economice 

4.1. Geografie   

 

Vaticanul, microstat european, este situat pe colina Vatican din nord-vestul 

Romei, la câteva sute de metri spre vest de râul Tibru, pe malul drept al acestuia. 

Frontierele cu Italia sunt constituite din zidurile special construite şi de unele edificii 

ce delimitează teritoriul Vaticanului. Situaţia este mult mai complexă în faimoasa 

Piaţă Sf. Petru, din faţa Bazilicii Sf. Petru. Deşi frontiera corectă este în afara elipsei 

formate de coloanele lui Bernini, în piaţă sunt prezente şi forţele de ordine italiene 

datorită fluxului continuu de turişti. Este cel mai mic stat suveran din lume, cu 0,44 

km² . 

Clima este identică cu cea a Romei, adică temperată. Este o climă 

mediteraneeană cu ierni blânde şi ploioase din septembrie până la mijlocul lunii mai, 

şi veri calde şi secetoase din mai până în august. Caracteristice locului respectiv sunt 

ceaţa şi roua cauzate de mărimea impresionantă a Bazilicii Sf. Petru, ca şi de 

altitudinea, fântânile şi întinderea pieţei pavate. 

 

           

 

 

 4.2. Economia  
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Bugetul statului Vatican se încadrează între venituri de 252 mil. $ (în 2003) şi  

cheltuieli de 264 mil. $. Banca Vatican administrează activitatea financiară şi bancară 

internaţională din Stat. De la 1ianuarie 2002 s-a introdus folosirea monedei euro. 

          Industria tipăriturilor şi cea a producerii mozaicurilor, precum şi a uniformelor 

pentru angajaţi, asigură o parte din venitul statului. 

         Această economie non-comercială unică este sprijinită financiar de donatori 

(unele donaţii sunt cunoscute sub numele de Obolul Sfântului Petru), catolici din 

întreaga lume, de veniturile provenite din vânzarea timbrelor poştale şi a 

suvenirurilor, taxele de intrare în muzee şi vânzarea publicaţiilor. Veniturile şi 

standardele de viaţă pentru muncitorii laici sunt asemănătoare cu cele ale muncitorilor 

care lucrează în alte zone ale Romei.     

        Vaticanul are un oficiu poştal propriu, supermarket, bancă (bancomatele sunt 

singurele din lume care folosesc limba latină), staţie feroviară, centrală generatoare de 

energie electrică şi casă de editură. Vaticanul îşi emite propriile monede şi timbre şi 

controlează propriul domeniu de internet (.va). Radio Vaticana, postul oficial de 

radio, este unul dintre cele mai influente din Europa. 

 

4.3. Demografia   

 

Aproape toţi cetăţenii Vaticanului locuiesc înăuntrul zidurilor vaticane. 

Cetăţenia este acordată în principal clerului, inclusiv înalţilor demnitari, preoţilor, 

călugăriţelor, precum şi faimoasei Gărzi Elveţiene. Mai sunt aproape trei mii de 

muncitori laici care alcătuiesc majoritatea forţei de lucru, dar aceştia rezidează în 

afara Vaticanului. Există şi o cetăţenie vaticană separată, care împuterniceşte oficialii 

să călătorească cu ajutorul paşaportului vatican şi le oferă statut diplomatic în ţările în 

care sunt acreditaţi. La sfârşitul anului 2003, un număr de 552 de persoane deţineau 

cetăţenie vaticană, din care mai mult de jumătate erau clerici, restul fiind membri ai 

Gărzii Elveţiene şi persoane laice. Aproape toate aceste persoane deţin dublă 

cetăţenie, păstrând-o şi pe cea a propriilor ţări pe durata aflării în serviciul 
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Vaticanului. Majoritatea italienilor angajaţi la Vatican nu deţin cetăţenie vaticană. 

Cetăţenia poate fi obţinută prin rezidenţă stabilă şi prin deţinerea unui funcţii în oraş. 

 

           4.4. Limba oficială 

 

Limba oficială este limba latină, care a rămas în uzul Bisericii Catolice, fiind 

folosită în publicarea documentelor ce privesc întreaga Biserică Catolică, în cadrul 

ceremoniilor religioase mai importante şi în exprimarea unor termini juridici specifici.  

Italiana şi celelalte limbi considerate internaţionale, sunt folosite în general pentru 

conversaţie, publicaţii şi transmisiuni. Germana este limba oficială a Gărzii Elveţiene.    

 

          4.5. Cultura şi turismul  

 

Vaticanul are prin însăşi originea sa o puternică semnificaţie culturală. Clădiri 

precum Bazilica Sf. Petru sau Capela Sixtină adăpostesc unele  dintre cele mai 

frumoase opere de artă din lume. Ele conţin operele unor artişti precum Botticelli, 

Bernini şi Michelangelo. Librăria Vaticanului şi colecţiile din Muzeele Vaticanului sunt 

de o importanţă istorică, ştiinţifică şi culturală extraordinară.         

        Turismul este un factor important al vieţii de zi cu zi. De obicei, în fiecare 

săptămână papa se adresează pelerinilor de două ori: miercurea în audienţa generală 

pe care o susţine în Piaţa Sf. Petru sau în Aula Paul al VI-lea, şi duminica, de la 

fereastra palatului său apostolic prin recitarea împreună cu pelerinii din Piaţa Sf. Petru 

a ugăciunii Angelus. De asemenea, Papa celebrează liturghia săptămânală şi participă 

la unele ceremonii religioase publice, prezidează cele mai importante sărbători 

religioase, precum Liturghiile solemne de Paşte, Crăciun, Rusalii, etc. . 

 

 

4.6. Populaţia  
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Populaţia permanentă a Vaticanului este majoritar masculină, ea fiind 

constituită de înalţii demnitari şi funcţionarii clericii, deşi sunt şi două ordine de 

călugăriţe ce locuiesc în Vatican. Mulţi muncitori locuiesc în afara zidurilor, inclusiv 

Garda Elveţiană şi personalul diplomatic. 

 

4.7. Transport şi comunicaţii 

 

Transportul este asigurat de cei 852 m de cale ferată şi de un helioport, calea 

ferată standard (1435 mm) facând conexiunea cu reţeaua italiană în gara Roma Sf. 

Petru. 

           Publicaţia L'Osservatore Romano, oferă zilnic în limba italiană, săptămânal în 

engleză, spaniolă, franceză, germană, portugheză, şi lunar în limba poloneză 

informaţii despre evenimentele interne şi externe. Acesta este un ziar semioficial, 

publicat de laici catolici, dar care conţine toate informaţiile oficiale ale Statului 

Vatican. 

         Oraşul deţine un sistem independent modern de telefonie şi un oficiu poştal. O 

zicală romană spune că scrisorile internaţionale puse în cutiile vaticane ajung la 

destinaţie mai repede decât cele puse la câţiva metri mai încolo în cutiile italiene. 

Vaticanul (care are propriul cod de ţară, .va) are un site oficial, o staţie radio şi canale 

TV cu emisie prin satelit.  

  

 4.8. Infracţionalitate  

 

 Deşi are un număr mic de rezidenţi, Vaticanul are milioane de vizitatori anual 

şi astfel statul are cea mai mare rată de infracţionalitate pe cap de locuitor din lume, 

de aproape douăzeci de ori mai mare decât în Italia. În raportul pentru 2002 al Curţii 

Pontificale, procurorul general Nicola Picardi a prezentat statistic că 87,2 % sunt 

infracţiuni civile şi 13,36 % penale. Sute de turişti cad pradă în fiecare an hoţilor de 
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Vatican&action=edit
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buzunare şi de poşete. Răufăcătorii, care deseori sunt deghizaţi în turişti, sunt rar 

prinşi, astfel încât 90 % din infracţiuni rămân nerezolvate. 

 5. Relaţiile internaţionale 

          Oferind o identitate teritorială pentru Sfântul Scaun, Statul Vatican este 

recunoscut ca teritoriu naţional de legea internaţională, chiar dacă Sfântul Scaun este 

organismul legal care conduce relaţiile internaţionale, negociază înţelegerile 

internaţionale, respectiv trimite şi primeşte reprezentanţii diplomatici. Din cauza 

teritoriului limitat al statului, ambasadele străine pe lângă Sfântul Scaun se află în 

partea italiană a Romei. Tot pe teritoriul statului italian se găseşte şi propria ambasadă 

pe lângă Sfântul Scaun. 

          Sfântul Scaun are statut de observator permanent la Naţiunile Unite, în iulie 

2004 primind, cu excepţia votului, toate drepturile unui statut de membru.  

Arhiepiscopul Celestino Migliore, observatorul permanent al Sfântului Scaun, susţine 

că dreptul de vot este o opţiune personală, care nu influenţează poziţia Vaticanului. 

„Sfântul Scaun îndeplineşte toate cerinţele pentru a fi stat membru şi dacă în viitor se 

va dori, această rezoluţie nu îl va împiedica să ceară un nou statut”. 

          Sfântul Scaun menţine trei tipuri de relaţii diplomatice: 

 formale cu 174 de state suverane, Uniunea Europeană şi Ordinul de Malta, din 

care  69 din acestea menţin misiuni diplomatice rezidente permanente pe lângă 

Sfântul Scaun, iar restul au misiuni cu acreditare duală în afara Italiei. Sfântul 

Scaun nu acceptă acreditare duală cu o ambasadă localizată în Italia; 

 de natură specială cu Rusia (misiune cu un ambasador) şi cu Organizaţia 

pentru Eliberarea Palestinei (birou cu un director), şi 

 179 de misiuni diplomatice permanente în afară (din care 106 sunt acreditate în 

state suverane). Activităţile diplomatice ale Sfântului Scaun sunt realizate de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Scaun
http://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C5%A3iunile_Unite
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Organiza%C5%A3ia_pentru_eliberarea_Palestinei&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Organiza%C5%A3ia_pentru_eliberarea_Palestinei&action=edit
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Secretariatul de Stat, condus de un cardinal Secretar de Stat, prin intermediul 

Secţiei pentru relaţiile cu statele. 

Sfântul Scaun este prezent în mod activ în cadrul organizaţiilor internaţionale: 

are relaţii diplomatice cu Uniunea Europeană (UE) la Bruxelles, şi are statut de 

observator permanent pe lângă Naţiunile Unite (ONU). De asemenea, Vaticanul este 

membru sau observator în multe alte organizaţii internaţionale. Sfântul Scaun are un 

delegat pe lângă Liga Arabă la Cairo, iar în 1971, şi-a anunţat decizia de a adera la 

Tratatul de neproliferare a armelor nucleare pentru a-şi „oferi sprijinul moral 

principiilor care formează baza tratatului însuşi”. 

   Intrebări de control:  

1. Care sunt graniţele ce marchează teritoriul Statului Vatican?  

2. Când şi prin ce documente i se oferă catolicismului un statut special în Italia? 

3. Ce forme ale puterii îmbracă autoritatea papală?  

4. Care sunt cele mai importante persoane ale conducerii Statului Vatican?  

5. Ce similitudini şi diferenţe există între modul de administrare ale Vaticanului 

şi Sfântului Scaun?  

6. Care sunt sursele bugetului Statului Vatican?  

7. Prin ce se caracterizează cetăţenia acordată în acest stat?  

8. Care este limba oficială şi ce defineşte cultura vaticană?  

9. Ce cotidian oferă informaţii despre evenimentele externe şi interne ale Statului 

Vatican?  

10. Ce tipuri de relaţii diplomatice are Sfântul Scaun?  
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III. DIPLOMAŢIA VATICANĂ 

 

 

SUMAR: 1. Natura ecleziastică a serviciului diplomatic al Sfântului Scaun. 2. Actuala 

formă a reprezentanţelor pontificale. 3. Prezenţa diplomatică a Sfântului Scaun în 

lume. 4. Prezenţa Sfântului Scaun în diplomaţia multilaterală. 4.1. Pace - dezarmare şi 

dezvoltare. 4.2. Drepturile omului. 4.3. Cultura. 5. Concluzie. 

 

 

1. Natura ecleziastică a serviciului diplomatic al Sfântului Scaun  

 

  Înainte de a trata acest subiect considerăm că este necesar să facem o precizare 

cu privire la „diplomaţia vaticană”.  

 Vorbind de diplomaţie, ne gândim în mod spontan la o activitate proprie şi 

exclusivă a statului în raporturile sale suverane cu alte state. De aceea, atunci când se 

vorbeşte de „diplomaţie vaticană”, mulţi o consideră ca fiind o expresie a Statului 

Vatican. Nu este deloc aşa. Diplomaţia vaticană este expresia fidelă şi proprie a 

Sfântului Scaun, ca şi supremă autoritate a Bisericii Catolice. 

          Tratatul din Lateran consideră, în preambul şi în cel de-al doilea articol, 

suveranitatea Sfântului Scaun ca pe un „atribut necesar”. Astfel, Italia şi Sfântul 

Scaun au elaborat Tratatul Statului Vatican, prin care Sfântul Scaun are suveranitate şi 

jurisdicţie exclusivă. 
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          În aceeaşi măsură Statul Vatican se bucură de recunoaşterea internaţională non-

separată de cea a Sfântului Scaun. Ea este un instrument al suveranităţii şi 

independenţei Pontifului Roman. Astfel, în virtutea acestei recunoaşteri, state ce nu au 

legături cu Biserica Catolică, pot stabili legături strânse cu Sfântul Scaun. 

          Aceasta menţine două tipuri de legături diplomatice: 

 cele care interacţionează între state conform subiectelor comune ale dreptului 

internaţional; 

 cele care se realizează concret prin ambasadele acreditate pe lângă Sfântul 

Scaun, tratând exclusiv problemele legate de acesta şi Biserica Catolică. 

         Doar ambasada Italiei, prin motive enunţate în Tratatul din Lateran, trebuie să se 

ocupe periodic de problemele inerente Vaticanului. 

         Natura eclezială a Sfântului Scaun presupune un caracter sacerdotal şi episcopal 

pentru reprezentanţii pontificali. În anul 1962, Papa Ioan al XIII lea stabilea că nunţii 

apostolici primesc chiar de la începutul misiunii, demnitatea episcopală. Decizia a 

rămas valabilă şi sub pontificatul lui Pius al XII lea. Scopul acesteia este acela de a  

stabili legături puternice şi eficace în vederea unităţii între Scaunul Apostolic şi 

Bisericile particulare, respectiv între Suveranul Pontif şi episcopii acestor biserici. 

          Funcţia exercitată realizează o puternică legătură cu statul acreditat, 

promovează relaţiile cu autorităţile statului şi tratează probleme ce privesc raportul 

Biserică-Stat. Ca o consecinţă a naturii ecleziale a diplomaţiei vaticane, trebuie 

menţionat interesul pe care Sfântul Scaun îl manifestă faţă de anumite problematici 

ale statului respectiv. De menţionat ca nunţiaturile sunt ambasade care au “ataşaţi 

militari”.     

   

2. Actuala formă a reprezentanţelor pontificale 

            

În prezent, diplomaţia vaticană are cea mai vastă reţea de reprezentanţe: sunt 

174 de ţări care întreţin legături diplomatice cu Sfântul Scaun, fiind inclus şi Ordinul 

Militar de Malta. 
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Astfel, diplomaţia vaticană este prezentă în: 

- alte state; 

- organizaţii internaţionale inter-guvernamentale; 

- organizaţii internaţionale inter-guvernamentale la nivel regional. 

Este important de amintit şi rolul pe care l-au avut nunţiaturile apostolice în 

dezvoltarea relaţiilor diplomatice din ultimul sfert de secol. În timpul pontificatelor lui 

Paul al VI-lea şi Ioan Paul al II-lea, din 1963 până în 2005, numărul statelor care au 

legături diplomatice cu Sfântul Scaun a crescut de la 96 la 174. De exemplu, în 1978, 

la moartea lui Paul al VI-lea, nunţiaturile şi delegaţiile apostolice din Africa numărau 

mai puţin de jumatate din numărul reprezentanţelor de astăzi din acest continent. 

           În timpul pontificatului lui Ioan Paul al II-lea s-a înregistrat o adevărată 

dezvoltare a nunţiaturilor şi delegaţiilor care sunt prezente în întreaga lume. Cea mai 

puternică creştere s-a înregistrat în Europa, ca urmare a evenimentelor din 1989, care 

au avut consecinţe importante în fostele ţări comuniste din Europa de Est şi Asia 

Centrală. Sub acelaşi pontificat, numărul reprezentanţelor s-a dublat în Asia; de 

asemenea, s-au remarcat creşteri şi în America, Olanda şi Africa . 

          Reprezentanţele pontificale care au un nunţiu apostolic rezident, sunt astăzi în 

număr de 101, o parte dintre nunţi fiind titulari pentru pentru mai multe posturi (3) . 

          Foarte rapidă a fost şi dezvoltarea reprezentanţelor Sfântului Scaun de pe lângă 

organizaţiile internaţionale, ele fiind în prezent în număr de 15. Începând cu anul 

1949, Sfântul Scaun devine observator permanent al FAO, Organizaţia Alimentaţiei şi 

Agriculturii, cu sediul la Roma. 

          Cu acelaşi statut de observator, în 1952, a fost acreditată la UNESCO 

reprezentanţa Sfântului Scaun. În 1957, Sfântul Scaun devine membru fondator al 

Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), cu sediul la Viena, delegând 

un reprezentant permanent. 
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Sub pontificatul lui Paul al VI-lea, Sfântul Scaun  trimite un observator 

permanent la Naţiunile Unite din New York, în anul 1964. De asemenea, îşi continuă 

activitatea la Geneva, precum şi în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltarea Industrială (ONUDI) cu sediul la Viena. De altfel, este cunoscut faptul că 

în 2004, Sfântul Scaun şi-a definitivat statutul de „observator permanent” al ONU (nr. 

58/314 din 1 iulie 2004). 

          În timpul pontificatului lui Ioan Paul al II-lea, Sfântul Scaun devine membru a 

şase organisme internaţionale (4), iar în alte şase are statut de „observator cu 

caracter informativ” (5). 

           La nivel regional, Sfântul Scaun a numit un trimis special pe lângă Consiliul 

European de la Strasbourg, în 1970, şi un observator permanent pe lângă Organizaţia 

Statelor Americane (1978). În 1994 trimite un reprezentant permanent pe lângă 

Organizaţia Siguranţei şi Cooperării în Europa (OSCE), al cărei membru este din 

1973. În 2000 au fost numiţi observatori permanenţi în cadrul Organizaţiei Ligii 

Arabe şi în cadrul Uniunii Africane. O poziţie specială o are reprezentantul pontifical 

pentru comunităţile europene, în cadrul Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles. 

           Se remarcă, aşadar, faptul că Sfântul Scaun desfăşoară o intensă activitate 

diplomatică folosind un personal destul de redus. Dintr-un număr de 100 de nunţi 

apostolici, 12 sunt reprezentanţi pe lângă organismele internaţionale. Personalul 

diplomatic ce prestează servicii în sediile diplomatice ale Sfântului Scaun este în 

număr de 142 de persoane, din 50 de naţiuni diferite, acest fapt demonstrând 

caracterul universal al Bisericii Catolice care tinde spre unitatea „întregii făpturi 

umane”. 

          Diplomaţia Sfântului Scaun abordează teme de natură diplomatică, care tratează 

o paletă largă şi complexă de problematici, apelând şi la sprijinul bisericilor locale. 

Un alt argument, care nu trebuie neglijat, îl reprezintă implicarea firească a preoţilor 

care, prin însăşi misiunea lor, aduc servicii  Bisericii şi Sfântului Scaun. 

Aceleaşi observaţii sunt valabile şi în cazul Secţiei pentru relaţiile statelor cu 

Secretariatul de Stat, secretariat care are datoria „de a modera problemele care trebuie 
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dezbătute cu guvernele civile” (Constituţia apostolică Pastor Bonus asupra Curiei 

Romane, art. 450). Cum se ştie, Secretariatul de Stat este condus de un cardinal 

Secretar de Stat, recunoscut pe plan internaţional în calitate de prim-ministru. 

Secretariatul are două secţii: 

 Secţia afacerilor generale; 

 Secţia relaţiilor cu alte  state. 

 Secţia afacerilor generale este condusă de un subordonat cu o comisie proprie, 

în timp ce Secţia relaţiilor cu alte state se află sub directa îndrumare a Secretarului, 

ajutat fiind de un subsecretar, recunoscuţi internaţional ca ministru, respectiv, 

viceministru de externe. Personalul întregului Secretariat de Stat este de 200 de 

persoane, dintre care doar 53 lucrează în Secţia relaţiilor cu alte state. 

Aceasta structură diplomatică are atribuţiile unui minister de externe. Pentru 

Secţia relaţiilor cu alte state se recurge la consultarea Congregaţiilor sau Consiliilor 

Pontificale ale Curiei Romane, pentru diferitele probleme specifice, cerând să i se 

pună la dispoziţie experţi pentru a fi trimişi ca membri ai Delegaţiei Sfântului Scaun 

la întâlnirile internaţionale. 

  

 3. Prezenţa diplomatică a Sfântului Scaun în lume 

 

Activitatea diplomatică a reprezentanţelor pontificale din diverse ţări urmăreşte 

în special situaţia Bisericii Catolice, relaţiile interne cu autorităţile ţării respective, 

activitatea socială, dar mai ales statutul său juridic în faţa Statului. În mod deosebit, 

prioritar este aspectul referitor  libertăţii Bisericii. 

O atenţie deosebită este acordată activităţii care promovează drepturile omului, 

dialogul ecumenic şi interreligios. 

De asemenea, activitatea diplomatică acordă un spaţiu special tratatelor sau 

acordurilor dintre Biserică şi Stat. Acestea pot fi încheiate între Sfântul Scaun şi Stat 

sau între Biserica locală şi Stat, în deplin acord cu Suveranul Pontif. În ceea ce 
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priveşte acordurile dintre Sfântul Scaun şi Stat, este cunoscut faptul că ele reprezintă 

un vast capitol din istoria Bisericii,  

Primul mare acord care a dat naştere istoriei concordatelor este Pactul din 

Worms din 1122. Acesta a devenit  un moment determinant pentru separarea puterii 

civile de cea religioasă, consecinţa fiind libertatea Bisericii şi laicitatea Statului. 

După Pactul din Worms, emis prin două documente unilaterale, dar separate, 

cel al împăratului Henric al V-lea şi cel al papei Calist al II-lea, concordatele, ca 

instrument juridico-diplomatic, au găsit o cale pozitivă pentru a sublinia diferenţele 

sau apropierile dintre Stat şi Biserică în decursul istoriei.  

În vremurile noastre, s-a reproşat Sfântului Scaun că are relaţii numai cu state 

totalitare, şi că a legitimat astfel regimurile aflate la putere. Această critică a fost 

ridicată în special cu referire la nazism, în urma Concordatului cu Reich-ul (1933), 

dar şi la fascism, în urma Pactelor Laterane (1929). Aceste critici sunt fără fundament 

şi fără un adevărat simţ critic al istoriei, deoarece denaturează în primul rând rolul 

spiritual al Suveranului Pontif, iar în al doilea rând nu încadrează evenimentele 

respective în contextul istoric care le-a produs. Pius al XII-lea declara, referitor la 

Concordatul cu Reich-ul, că „acesta a adus şi avantaje sau cel puţin a împiedicat mari 

dezastre”. Trebuie subliniat faptul că odată semnat Concordatul, Biserica nu 

„recunoştea automat doctrina şi tendinţele naţional-socialismului”. În ciuda 

modificărilor ulterioare, documentul a reprezentat pentru catolici o bază juridică în 

apărarea intereselor proprii (AAS 37 [1945], p.160-161) (mesajul lui Pius al XII-lea în 

Colegiul Cardinalilor din iunie 1945). 

Sfântul Scaun a luat mereu poziţie faţă de tendinţa germană de a da o 

interpretare favorabilă regimului nazist prin articole publicate în „L’Osservatore 

Romano”. 

           Conciliul al II-lea di Vatican (1962-1965), precum şi conferinţele episcopale, 

prin diferite documente, au urmărit intensificarea activităţii de „concordare” dintre 

Biserică şi Stat. Astfel, Sfântul Scaun a încheiat noi acorduri şi concordate nu numai 
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în Europa sau America Latină, ci şi în ţările africane sau islamice. La ora actuală sunt 

în vigoare 160 de acorduri bilaterale. 

Referitor la aceste noi concordate şi acorduri trebuie evidenţiată importanţa 

declaraţiilor şi dispoziţiilor date de Conciliul al II-lea din Vatican şi de noile norme 

canonice, aşa cum în administraţie se poate vorbi despre noi norme constituţionale şi 

legislative. Trebuie apreciată dezvoltarea instituţională din interiorul Bisericii, un rol 

deosebit de important avându-l conferinţele episcopale în semnarea acordurilor din 

ţările respective. 

Acordurile Bisericii Catolice cu diferite state comportă unele reflexii pozitive 

asupra comunităţilor religioase din statele respective în sensul unei relaţionări 

ecumenice. Astăzi, ca urmare a acordului de modificare a Concordatului din Lateran, 

dar şi ca urmare a înţelegerilor cu alte confesiuni religioase, sunt şapte membri ce 

beneficiază de proiectul „8 pentru mii”: statul italian, Biserica Catolică, cinci Biserici 

Protestante precum  şi Uniunea Comunităţilor Ebraice Italiene.  

Un alt aspect ar fi introducerea în textul acordurilor, a problemelor actuale cum 

ar fi utilizarea din partea Bisericii a mijloacelor de comunicare socială sau 

administrarea bunurilor artistice şi culturale. 

Referitor la stipularea Concordatului italian, s-a afirmat ca ar limita libertatea 

reprezentanţilor Bisericii Catolice în a lua poziţie asupra problemelor cu caracter 

socio-politic, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi avut ca unică referinţă 

Constituţia Republicii Italiene. Concordatul italian stabileşte, în noul text al art. 2, nr. 

1, că Bisericii Catolice îi este asigurată „libertatea exerciţiului Magisteriului”, iar la 

nr. 3 se garantează „catolicilor şi organizaţiilor sau asociaţiilor acestora deplină 

libertate de reuniune sau manifestare a gândurilor, cuvintelor, scrisului sau alt mijloc 

de difuzare”. În acest context trebuie respectată diferenţa între materiile cu caracter 

politic şi cele cu caracter religios, dar şi relativa competenţă a instituţiilor statale sau 

ecleziastice. 

Observăm că problemele socio-politice au implicaţii morale şi religioase 

majore. Dreptul eclezial vorbeşte despre „materii mixte”. Intervenţiile din partea 
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Bisericii asupra acestor materii, din perspectiva competenţei sale, nu trebuie înţelese 

ca o limitare a autonomiei Statului, deoarece organismele acestuia rămân în totalitate 

autonome şi independente în luarea deciziilor proprii. De altfel, nici un concordat nu a 

limitat şi nu va limita autonomia Statului, atât timp cât la Conciliul Vatican al II-lea, 

prin constituţia pastorală Gaudium et spes, se afirma: „Dacă prin autonomia 

realităţilor pământeşti se înţelege că lucrurile create şi societăţile au legi şi valori 

proprii, că omul în mod gradual trebuie să le descopere, să le folosească şi să le 

ordoneze, atunci este vorba de o exigenţă a autonomiei care este legitimă: nu dorită 

doar de oamenii timpului nostru, ci şi conformă cu voinţa Creatorului (...) Dacă prin 

expresia “autonomia realităţilor temporale” se înţelege faptul că lucrurile create nu 

depind de Dumnezeu şi că omul le poate folosi fără a face referinţă la Dumnezeu, toţi 

cei care cred în Cristos consideră aceste afirmaţii false. Creatura fără Creator dispare” 

(n. 36). 

Aceste afirmaţii nu minimalizează importanţa autonomiei realităţii pământeşti 

reprezentată de instituţia statului şi de activitatea sa politică, naţională şi 

internaţională. Acelaşi document face referire la datoria Bisericii de a predica credinţa 

şi de a învăţa propria doctrină socială, de a  exercita  propria misiune şi de a transmite 

„propria judecată morală, chiar şi asupra lucrurilor ce ţin de natura politică, când 

aceasta este cerută de drepturile fundamentale ale persoanei şi de salvarea sufletelor”. 

Toate acestea trebuie puse în practică utilizând „doar acele mijloace care sunt în 

conformitate cu Evanghelia, în armonie cu binele tuturor, în funcţie de cerinţele 

timpului şi de situaţii” (n. 76). 

 Această linie este urmată şi în dezvoltările doctrinale continuate în nr. 28, 

litera A, a scrisorii enciclice Deus caritas est a papei Benedict al XVI-lea. 

Rămânând în contextul activităţii bilaterale a diplomaţiei Sfântului Scaun, se 

poate pune întrebarea asupra existenţei „punctelor fierbinţi”. Un răspuns se poate găsi 

cu uşurinţă în Mesajul Sfântului Părinte cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, dar şi în 

discursurile către corpul diplomatic de la începutul anului. Să ne reamintim că în 

discursul din 9 ianuarie 2006, Papa Benedict al XVI-lea a făcut referire la Ţara Sfântă, 
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Israel, Liban, Orientul Mijlociu şi în particular la Irak, Sudan (Darfur) şi regiunea 

africană a Marilor Lacuri. 

În contextul acestui ultim discurs, din cauza caracterului doctrinal dominant, 

referirile concrete nu au fost atât de multe. Nu lipsesc însă argumentele pe care 

Sfântul Scaun şi diplomaţia sa le urmăresc cu o atentă preocupare. De exemplu: în 

Europa, situaţia fragilă a Bosniei şi Herţegovinei, incerta configurare instituţională a 

provinciei Kosovo (8); în Africa, Somalia, sau raporturile dintre Etiopia şi Eritrea, 

situaţia din nordul Ugandei, din Coasta de Fildeş; problemele de diferită natură în 

unele ţări din America Latină sau situaţia creştinilor în unele ţări ale Asiei, mai ales în 

China, sau numeroasele constrângeri la care este supusă Biserica Catolică în unele ţări 

islamice. Trebuie să subliniem prin toate aceste exemple că o diplomaţie ca cea a 

Sfântului Scaun, prin natura sa „catolică”, deci „universală”, ar putea să se confrunte 

de în orice moment cu o nouă problemă „fierbinte”. 

 

4. Prezenţa Sfântului Scaun în diplomaţia multilaterală 

 

Vom aborda în continuare un subiect de mare interes, caracteristic epocii 

contemporane. Chiar dacă au existat multe obstacole după Primul Război Mondial 

(9), organizaţiile internaţionale s-au dezvoltat tot mai mult, ajungând să fie prezente 

pe toate continentele şi în aproape toate ţările, după cel de-al doilea război mondial. 

Biserica, prin documentele Conciliului al II-lea din Vatican, recomandă: 

„Biserica trebuie să fie în mod absolut prezentă în comunitatea naţiunilor, pentru a 

încuraja şi a stimula oamenii la o cooperare reciprocă. Acest lucru se poate realiza fie 

prin intermediul instituţiilor publice, fie prin deplina şi buna colaborare a tuturor 

creştinilor, animată de unica dorinţă de a servi tuturor” (Gaudium et spes, n. 89).  

Afirmaţia citată semnalează poziţia prin care Sfântul Scaun participă în cadrul 

organizaţiilor internaţionale, cu statut de membru sau de observator. Vom aprofunda 

trei tematici dintre cele mai actuale şi care prezintă un interes deosebit pentru opinia 

publică: pacea (dezarmare şi dezvoltare), drepturile omului şi cultura (10). 
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4.1. Pace - dezarmare şi progres 

 

Implicarea diplomaţiei vaticane în favoarea păcii face parte din însăşi misiunea 

Bisericii care, prin originea sa divină, urmăreşte construirea, încă de pe pământ, a unei 

împărăţii de iubire şi de pace. Acest lucru se reflectă în numeroasele documente 

pontificale. 

Pace înseamnă, înainte de toate, „tăcerea armelor”. În acest scop Sfântul Scaun 

şi-a arătat susţinerea activă într-o serie de tratate, la care a subscris şi pe care le-a 

ratificat sau la care a aderat. Chiar dacă a fost o participare doar simbolică, ea a fost 

mereu apreciată, chiar solicitată, din partea celorlalte state tocmai pentru valenţa sa 

exclusiv morală. Ne referim, în mod particular, la Tratatele de non-proliferare a 

armelor nucleare (1968; Sfântul Scaun aderă în 1971); la interzicerea experimentelor 

nucleare (1996; Sfântul Scaun aderă în 2001); la interzicerea folosirii, producerii, 

depozitării sau transferului minelor antiumane (1997; Sfântul Scaun ratifică tratatul la 

17 februarie 1998); la interzicerea sau restricţia folosirii armelor convenţionale 

puternic distrugătoare (1981; Sfântul Scaun ratifică în 1997). Din păcate, rezultatele 

primelor două tratate asupra raporturilor dintre dezarmare şi siguranţă nu au fost cele  

aşteptate din cauza poziţiilor divergente ale marilor puteri nucleare. 

Pacea este mai mult decât tăcerea armelor. Prin celebra definiţie dată de Paul 

al VI-lea, pacea înseamnă şi progres (Populorum progressio, n. 87). Codul dreptului 

canonic afirmă că printre datoriile pe care le au nunţii apostolici, este şi aceea a 

promovării „a tot ceea ce ţine de pace, progresul şi cooperarea între popoare” 

(canonul 364, n. 5). Diplomaţia Sfântului Scaun se implică în favoarea progresului pe 

două direcţii. Prima este aceea prin care sunt evidenţiate nevoile urgente actuale, iar 

cea de-a doua direcţionează către acestea organizaţiile catolice sau entităţile 

internaţionale. În acţiunea sa discretă, dar eficace, diplomaţia vaticană acţionează  ca 

o iradiere a Bisericii-Mamă (Ecclesia mater), ca instrument „al carităţii Papei”. 
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         Diplomaţia vaticană este şi diplomaţia papei. Ea se vrea un instrument docil, 

fidel, atent la indicaţiile Vicarului lui Cristos, încercând mereu nu numai să 

interpreteze preocupările cotidiene, ci să acţioneze în consecinţă pentru realizarea 

dezideratelor Suveranului Pontif.  

 

 

 

4.2. Drepturile omului  

 

Tema drepturilor omului este de maxim interes în întreaga lume. Regăsim 

teme specifice ce sunt în atenţia Naţiunilor Unite atât la New York, cât şi la Geneva. 

Dintre drepturile vitale ale omului, din perspectiva Bisericii sunt considerate prioritare 

cele care privesc următoarele categorii de persoane:  

a) Copiii. Conform rapoartelor, circa un miliard de copii sunt victime ale 

sărăciei, analfabetismului şi sclaviei. Datele UNICEF semnalează că peste 240 de 

milioane de copii sunt obligaţi să muncească, mai mult de 20 de milioane fiind 

refugiaţi împreună cu familiile lor. Una dintre cele mai grave pandemii, SIDA, a lăsat  

15 milioane de copii orfani, iar circa 2 milioane au virusul HIV. Sunt, din nefericire, 

peste 300 de mii de „copii-soldaţi”. În anul 1997, Sfântul Scaun a încetat să mai ofere 

propria contribuţie, simbolică, către UNICEF, pentru a marca dezaprobarea în ceea ce 

priveşte practicile contraceptive sau cele legate de avort. Aceasta nu înseamnă că 

UNICEF-ul nu dezvoltă o activitate benefică, sau că Sf. Scaun nu mai colaborează cu 

această organizaţie internaţională. 

b) Femeia. Sfântul Scaun îşi manifestă deseori dezaprobarea asupra punctelor 

dureroase precum pruncuciderea, analfabetismul, discriminarea socială, violarea 

demnităţii femeii, sclavia sexuală, etc. Sunt cunoscute intervenţiile acestuia la 

conferinţele mondiale de la Cairo, cu privire la populaţie şi dezvoltare (în 1994), de la 

Beijing, cu privire la condiţia femeii (în 1995), unde s-a încercat introducerea discretă 

a legitimităţii avortului prin termenul de „sănătate reproductivă”.  
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c) Familia. Referitor la acest subiect, Biserica se confruntă, în multe ţări din 

perimetrul cultural occidental, ba chiar şi în cadrul unor organizaţii internaţionale, cu 

tendinţa de a denatura semnificaţia acestui concept (care are puternice valenţe 

teologice), care ajunge să acorde valoare familială chiar şi legăturilor homosexuale. 

Se poate vorbi nu despre o evoluţie, ci despre involuţie, care pune în pericol 

fundamentul însuşi al civilizaţiei umane. Diplomaţia vaticană se implică în apărarea 

instituţiei numită familie, cea făurită de voinţa Creatorului, sfântă şi fecundă, ridicată 

la demnitatea de „ecclesia domestica” (12) de către Isus cel Înviat. 

Biserica Catolică este preocupată şi de problema emigranţilor şi refugiaţilor,  

care, conform Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite, sunt în număr de circa 175 de 

milioane de persoane în întreaga lume. 

De asemenea, trebuie amintită implicarea deosebită a diplomaţiei vaticane în 

cadrul Naţiunilor Unite referitor la problema clonării umane, implicare activă prin 

intervenţiile reprezentanţilor pontificali, care a avut drept rezultat interzicerea clonării 

umane prin Rezoluţia ONU nr. 59/280, din 8 martie 2005.  

Prin tratarea acestor subiecte, diplomaţia vaticană este prezentă şi activă pe 

scena politică internaţională, chiar dacă nu reprezintă o determinată poziţie „politică” 

în sensul comun al termenului, încercând să evidenţieze argumentaţiile unei etici 

naturale, accesibile oricărui individ, chiar dacă el nu este încă pătruns de credinţă, 

pentru apărarea persoanei, a demnităţii sale, dar şi pentru a crea un concept de 

societate umană în care libertatea să se îmbine cu promovarea responsabilităţilor 

viitoare. 

 

4.3. Cultura 

 

Biserica Catolică este mater et magistra (mamă şi învăţătoare), fiind mereu 

promotoare a ştiinţei şi artei. În concordatele recente sau mai puţin recente, se observă 

un interes crescând pentru instituţiile culturale, de la şcolile primare până la facultăţile 

teologice şi universităţile catolice. Dacă este adevărat, aşa cum remarca cu profundă 
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preocupare Paul al VI-lea, că „ruptura dintre Evanghelie şi cultură este fără dubii 

drama epocii noastre” (Evangelii nuntiandi, n. 20), tot atât de adevărat este că 

Biserica a contribuit şi contribuie în mod substanţial şi constructiv la soluţionarea 

nevoilor urgente referitoare la capacităţile de gândire şi de creare ale indivizilor. 

Pe plan internaţional, Sfântul Scaun este prezent la UNESCO cu un observator 

permanent, participând la activităţile celor trei sectoare de competenţă ale 

organizaţiei: educaţie, ştiinţă şi cultură. 

În ceea ce priveşte educaţia, Sfântul Scaun contribuie la programele împotriva 

analfabetismului şi pledează în favoarea drepturilor părinţilor în a alege educaţia 

pentru propriii copii. Sfântul Scaun a participat activ la cele cinci Convenţii UNESCO 

referitoare la recunoaşterea studiilor, diplomelor, gradelor şi titlurilor din 

învăţămantul superior. 

Referitor la ştiinţă, Sfântul Scaun a avut un rol activ în elaborarea celor trei 

Declaraţii: cu privire la fiinţa umană şi drepturile omului (1997), cu privire la datele 

genetice umane (2003) şi cu privire la bioetică şi drepturile omului (2005). 

Referitor la cultură, Sfântul Scaun este parte a Convenţiilor UNESCO pentru 

bunurile culturale în caz de conflict armat (1954) şi pentru protejarea patrimoniului 

cultural şi natural mondial (1972). 

În afară de acestea, pot fi amintite şi alte organizaţii cu caracter cultural: 

Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor (ICOMOS), Consiliul 

Internaţional al Muzeelor (ICOM), Comitetul Internaţional de Studii pentru 

Conservarea şi Restaurarea Bunurilor Culturale (ICCROM), Comitetul Internaţional 

de Istorie a Artei (CIHA), Consiliul Internaţional al Arhivelor (ICA), Federaţia 

Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor şi Bibliotecilor (IFLA). Cu acestea, dar şi 

cu altele, Sfântul Scaun colaborează în diverse moduri prin implicarea 

departamentului care ţine de relaţiile cu alte state al Secretariatului Statului Vatican. 
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5. Concluzie 

O concluzie a celor expuse anterior, poate fi sugerată de o expresie aparţinând 

lui Paul al VI-lea, preluată apoi de Ioan Paul al II-lea şi de Benedict al XVI-lea, şi 

anume aceea a „civilizaţiei iubirii”. În prima sa enciclică, Deus caritas est, Benedict 

al XVI-lea indică inspiraţia care animă Biserica către o finalitate atât de înaltă, 

Dumnezeu-Iubire, care determină profilul activităţii şi spiritualităţii sale. În centrul 

planului acestei civilizaţii a iubirii nu poate fi decât imaginea omului. „Omul, susţine 

Ioan Paul al II-lea, este calea Bisericii” (Redemptoris hominis, n. 14). Nu este o 

imagine vagă şi nesemnificativă, ci reflectă o imagine bogată, de neconfundat, mereu 

vie şi grăitoare: aceea a lui Cristos, care este calea omului. 

În enciclica sa, Benedict al XVI-lea afirmă: „iubirea pentru oameni se hrăneşte 

din întâlnirea cu Cristos” (n. 34). 

Această cale, a iubirii faţă de oameni şi a realizării binelui lor comun, este 

urmată şi de diplomaţia vaticană în acţiunile pe care le întreprinde în spiritul 

Evangheliei, spirit de slujire, pace şi armonie. 

 

Întrebări de control:   

1. Cum se defineşte diplomaţia vaticană?  

2. Care sunt cele două tipuri de legături diplomatice pe care le are Sfântul Scaun?  

3. Cum ar putea fi considerată natura relaţiilor diplomatice ale Sfântului Scaun?  

4. Când şi unde a fost semnat pactul ce a dat naştere istoriei concordatelor?  

5.Cum a influenţat acest pact raportul Stat/Biserică?  

6. Care este importanţa Conciliului al II-lea din Vatican asupra procesului de concordare?  

7. Cum poate fi interpretată intervenţia Bisericii Catolice asupra celor  trei „materii”? 8. În ce 

mod a influienţat Sfântul Scaun procesul de pace şi de dezarmare ?  

9. Cum a lucrat diplomaţia vaticană în acest sens?  

10. Prin ce este marcată prezenţa Sfântului Scaun la Conferinţele de la Cairo şi în cadrul 

Naţiunilor Unite?  

11. Care sunt câteva din organizaţiile la care a aderat Sf. Scaun în cadrul cărora acesta 

participă la dezvoltarea educaţiei ştiinţei şi culturii? 
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NOTE 

(1) Statul Cetatea Vaticanului este reprezentat în raport cu alte state sau cu alţi subiecţi ai 

dreptului internaţional, pentru relaţiile diplomatice şi încheierea de tratate, de Secretariatul de Stat, 

care acţionează prin mandatarea şi acreditarea unui personal tehnic pentru guvernarea statală. Statul 

Cetatea Vaticanului este membru a numeroase organizaţii internaţionale, printre care: Uniunea 

Poştală Internaţională (UPU), Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), Conferinţa 

Europeană a Telecomunicaţiilor şi Administraţiilor Poştale (CET), Organizaţia Internaţională pentru 

Telecomunicaţii Satelit (ITSO, INTELSAT), Organizaţia Europeană pentru Telecomunicaţii Satelit 

(EUTELSAT), Consiliul Internaţional al Cerealelor (IGC), Organizaţia Internaţională pentru 

Proprietate Internaţională (OMPI), Institutul Internaţional pentru Purificarea Dreptului Privat 

(UNIDROIT). 

 

(2) Referitor la evoluţia istorică a figurii reprezentantului pontifical, a se vedea opera lui 

Pierre Blet, Histoire de la Representation Diplomatique du Saint Siege des origines à l’aube du XIX
e
 

siècle, Città de Vaticano, 1982 (a doua ediţie 1990). O prezentare organică îmbunătăţită a tematicii se 

găseşte în Giovanni Barberini, Biserica şi Sfântul Scaun în structurile internaţională. Examen al 

normelor canonice, G. Gioppichelli Editore, Torino 2003. De acelaşi autor: Diplomaţia pontificală, în 

volumul „Enciclopedia giuridica – 2005. XIIIº Aggiornamento” a Institutului Enciclopediei Italiene 

Treccani. 

 

(3) Cazuri extreme sunt acelea ale nunţiului apostolic din Trinidad Tobago, care este titularul 

a 11 reprezentanţe în alte state, din Caraibe şi din Antile, dar şi al nunţiului apostolic din Noua 

Zeelandă, titular a 10 reprezentanţe din Oceania. 

 

(4) Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR); Conferinţa Naţiunilor 

Unite asupra Comerţului şi Dezvoltării (UNCTAD); Strategia internaţională pentru reducerea 

dezastrelor (ISDR); Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO); Uniunea Internaţională 

a Telecomunicaţiilor (ITU); Organizaţia pentru Aplicarea Tratatului de experienţe nucleare 

(ICTBTO). 

 

(5) Organizaţia Internaţională pentru Migraţii (OIM), Organizaţia Meteorologică 

Internaţională (WMO); Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO); Oficiul Internaţional al Muncii 

(ILO); Organizaţia Mondială a Turismului (OMT), începând cu 1979; Organizaţia Mondială a 

Comerţului (WTO), începând cu 1997; Organismele Naţiunilor Unite pentru Media şi Aşezări Umane 

(UNPR şi UN/Habitat), tot în 1997. 

 

(6) „Regăsim în comentariile jurnalistice o poziţie referitoare la Concordatul încheiat între 

Sfântul Scaun şi Germania, care ar reprezenta un abandon din partea Sfântului Scaun al poziţiei 

constante în faţa diferitelor guverne, care acum ar reprezenta o aprobare şi totodată o recunoaşere a 

unui curent de doctrine şi viziuni politice. Această problematică merită clarificată. Trebuie reamintit 

că Sfântul Scaun tratează cu celelalte state pentru a se asigura de drepturile şi libertăţile Bisericii, 

plecând de la orice remarcă sau recunoaştere de altă natură. Diversele constituţii de stat sunt materie 

internă pentru diversele naţiuni, care, prin prisma drepturilor lui Dumnezeu şi ale Bisericii, privesc 

popoarele ce sunt libere să-şi aleagă acele forme de guvernare care să răspundă cel mai bine 

bunăstării şi prosperităţii acelui stat. Din partea sa, Biserica, în vederea exprimării şi îndeplinirii 

misiunii sale, ia contact cu diverse state prin intermediul raportului dintre cele două puteri, ceea ce 

duce mereu la pace religioasă şi la binele însuşi al popoarelor” (Observatorul Roman, 27 iulie 1933). 

Se răspunde astfel teoriilor din Volkisher Beobacther. Pentru o reconstituire istorică a poziţiei 

Sfântului Scaun faţă de ideologia naţional socialistă se poate vedea opera lui Michele Maccarroul, Il 

nazional-sociallismo e la Santa Sede, Roma, 1947. 
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(7) Cf. La diplomazia concordataria della Santa Sede nel XX secolo: tipologia dei 

concordati, intervenţie la Congresul organizat de Ambasada Poloniei de pe lângă Sfântul Scaun, 

Roma, Universitatea Pontificală Gregoriana, 15 noiembrie 2005. 

 

(8) Pentru o mai bună cunoaştere a poziţiei Sfântului Scaun în complicata situaţie balcanică 

se pot consulta Caietele „Observatorului roman”: nr. 18, La crisi jugoslava 1991-1992 (1992); nr. 25, 

L’azione della Santa Sede nei conflitto bosniaco (1994); nr. 33, La Santa Sede per la pace nei 

Balcani (1996); nr. 58, The Holy See and the Crisis în Kosovo (2002). 

 

(9) Pentru perioada succesivă Primului Război Mondial, cf. Robert John Araujo şi John A. 

Luca, Papal Diplomacy and the Quest for Peace, Naples (Florida), 2004. 

 

(10) O bogată antologie a intervenţiilor reprezentanţilor Sfântului Scaun asupra tuturor 

temelor în diplomaţia multilaterală este oferită de Andre Duduy, Words that matter. The Holy See in 

multilateral diplomacy. Antology (1970-2000), New York, 2003. Aceleaşi subiecte, în afirmaţiile lui 

Ioan Paul al II-lea, sunt ilustrate în volumul aceluiaşi autor: Jean Paul II et les enjeux de la diplomatie 

pontificale. Recueil de textes (1978-2003), New York, 2004.  

 

(11) Cf. Accion de la diplomacia de la Santa Sede en defensa de la familia en la 

Organizaciones internacionales, Intervencion a la presentacion del Lexicon a las Embajadores de 

America Latina; sede del Pontificio Consejo por la Familia, 20 de octombre de 2004 (Familia et Vita 

IX [3/2004-1/2005], pp. 190-198). 

 

(12) Cf. Lumen gentium, 11, 2; Gaudium et spes, 48, 4. 
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IV. RELAŢIILE DINTRE BISERICA CATOLICĂ ŞI EUROPA 

 

SUMAR:  

1. Dimensiunea religioasă a proiectului de realizare a comunităţii europene. 2. Europa 

şi organizaţiile sale internaţionale. 3. Biserica în calitate de comunitate. 4. Principiile 

relaţiei dintre Biserică şi Europa. 4.1.Principii preliminare. 4.2. Principii generale. 

4.3.Principii supreme. 4.4.Principii aplicative. 5. Concluzii. 

 

1. Dimensiunea religioasă a proiectului de realizare a comunităţii             

europene 

În următoarele rânduri vom trata despre relaţiile dintre Europa şi Biserica 

Catolică, din perspectiva calităţii lor de comunităţi. Ne vom opri asupra dimensiunii 

religioase pe care îl comportă „proiectul Europa” şi a contribuţiei Bisericilor europene 

la această construcţie. Deşi tradiţia creştină este astăzi intens prezentă în definiţia 

Europei, dimensiunea religioasă a construcţiei europene pare mult rămasă în urmă 

comparativ cu dimensiunea economică, politică şi socială (în măsura în care acestea 

pot fi separate). Pe măsură ce s-a reproşat Bisericilor – Bisericii Catolice în primul 

rând – o anume reticenţă sau chiar neimplicare, aceasta şi-a creat unele organisme şi 
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instituţii specifice, căutând să fie cât mai aproape de deciziile fundamentale şi să 

participe la modelarea acestora. Însă dimensiunea religioasă a proiectului european nu 

e de competenţa strictă a Bisericii Catolice. La realizarea acestuia trebuie să participe 

şi Biserica Ortodoxă împreună cu Bisericile protestante (aceastea sunt deja prezente). 

Diversitatea religioasă presupune şi un pachet de tensiuni, în mare parte nerezolvate. 

Este de dorit ca măcar marile confesiuni europene („mari”, în sensul în care cuprind 

mai mulţi credincioşi) să-şi armonizeze poziţiile şi să aibă un punct de vedere coerent, 

dacă nu şi unitar, în privinţa edificiului european. O problemă delicată şi complexă o 

va constitui implicarea Bisericilor Ortodoxe în realizarea acestui proiect. Astfel, 

Grecia, fiind prima ţară ortodoxă care face parte din Comunitatea Europeană, ar putea 

avea un rol de mediator, cel puţin până când şi celelalte Biserici Ortodoxe îşi vor 

învinge reticenţele faţă de proiectul european, şi vor reuşi să-şi creeze instituţii 

comune de reprezentare. Este probabil dificil pentru autocefaliile ortodoxe să 

realizeze astfel de instituţii, dar este necesar pentru o implicare mai intensă în 

realizarea proiectului european.  

Constituirea unui spaţiu european comun atât pe plan politic şi economic, cât 

şi pe plan cultural şi social, pare de-acum un proces ireversibil. Este nevoie, prin 

urmare, de o clarificare a principiilor care trebuie să reglementeze relaţiile dintre 

Biserică şi Europa la nivelul organizaţiilor corespunzătoare. 

  

2. Europa şi organizaţiile sale internaţionale (1)  

           Există unele instituţii internaţionale care includ diferite state europene şi altele 

care cuprind, pe lângă acestea, şi ţări situate în afara continentului. Reflecţiile noastre 

se vor referi la  Europa „celor doi plămâni”. Cele trei instituţii concentrice principale 

ce formează astăzi Europa sunt:  

 Uniunea Europeană, actualmente constituită din 27 de state,  
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 Consiliul Europei şi 

 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) (2).  

Prin urmare, Europa  se prezintă ca un corp ce a atins un nivel de dezvoltare 

atât de mare (3), încât se dezvoltă în trei direcţii: una inter-guvernamentală, una inter-

comunitară (cu instituţii comunitare autonome), şi una democratic-participativă sau de 

integrare sectorială (4). 

           Uniunea Europeană a fost creată prin Tratatul de la Maastricht, semnat la 17 

februarie 1992, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. Documentul a fost 

modificat prin Tratatul de la Amsterdam, semnat la 2 octombrie 1997, fiind aplicabil 

de la 1 mai 1999. Amendamente noi au fost introduse prin Tratatul de la Nisa, 

încheiat în decembrie 2000, semnat în 26 februarie 2001 şi intrat în vigoare la 1 

februarie 2003, după ce a fost ratificat de fiecare stat membru, fie prin vot în 

parlamentul naţional, fie prin referendum. 

Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, constituit prin Statutul din 5 mai 

1949 şi semnat de 49 de state, are ca ţintă să realizeze o unitate mai strânsă între ţările 

membre, pentru a salva şi promova „idealurile şi principiile care constituie 

patrimoniul lor comun şi de a le facilita progresul economic şi social” (art. 1). De 

aceea, fiecare membru al Consiliului Europei trebuie să accepte principiul statului de 

drept şi să asigure prin legislaţia proprie respectarea, pentru toate persoanele, a 

drepturilor umane şi a libertăţilor fundamentale (art. 3) în formele lor de manifestare. 

           OSCE, începând cu data de 1 ianuarie 1995, reprezintă instituţionalizarea 

precedentei Conferinţe asupra Securităţii şi Cooperării în Europa (CSCE). Aceasta, 

iniţiată în 1972 şi constituită prin Actul final de la Helsinki, din 1 august 1975, începe 

să se instituţionalizeze după sfârşitul războiului rece şi după căderea zidului 

Berlinului, pe baza Cartei de la Paris pentru o nouă Europă (21 noiembrie 1990) (5).  

OSCE  cuprinde la ora actuală 55 de state, aparţinând Europei, Caucazului, 

Asiei Centrale şi Americii de Nord. Şi Sfântul Scaun e membru al Consiliului. OSCE 
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dezvoltă trei tipuri de activităţi, privitoare la : siguranţă, economie şi dimensiunea 

umană.  

          Anul 1989 marchează sfârşitul războiului rece, având în istorie atributele unui 

pilon de o extraordinară importanţă. De atunci s-a dorit constituirea Europei „cu doi 

plămâni”, Occident şi Orient, fără a depăşi, deocamdată, Atlanticul şi Uralii, după 

proiectul originar al Raportului Harmel (1967) (6). 

  

 

3. Biserica în calitate de comunitate 

          Referitor la construcţia europeană, constituită formal şi material ca o 

comunitate, Biserica a desfăşurat o semnificativă acţiune de sprijin la toate nivelele, 

de animare şi de consiliere, fie prin intermediul papilor, fie prin intermediul diferitelor 

sale organisme, instituţii şi mijloace de comunicare.  

Dar nu toate opiniile concordă în privinţa rolului Bisericii: sub titlul Unde e 

Biserica?, revista Objectif Europe constata că „vorbele frumoase nu sunt întotdeauna 

însoţite de acte concrete”. Deşi  „părinţii fondatori catolici” (Schuman, De Gasperi, 

Adenauer)  s-au dedicat unei munci susţinute, aceasta a fost  încetinită în momentul în 

care s-a intervenit în materii ce păreau să aparţină altor domenii de activitate, 

specifice experţilor comunitari. Acest lucru s-a întâmplat şi din cauza  faptului că 

structura europeană a Bisericii e încă într-o fază de dezvoltare şi e constituită dintr-un 

angrenaj de instituţii  destul de limitate. 

        Nunţiatura apostolică de la Bruxelles, cea mai importantă dintre instituţii, 

activează intens prin nunţiul apostolic, în calitate de agent diplomatic, alături de 

Comisia Episcopiilor din Uniunea Europeană (COMECE), al cărei statut a fost 

aprobat la 3 martie 1980. Nunţiul are competenţă în relaţiile internaţionale, iar 

Comisia este implicată mai mult în probleme cu aspect pastoral. 

         În anul 1971 s-a înfiinţat Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE). 

Acest Consiliu nu are jurisdicţie asupra conferinţelor, deşi organizează simpozioane 
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trienale, începând cu anul 1975. Dieceza din San Gall (Elveţia) găzduieşte sediul 

Secretariatului CCEE. Din păcate, structura eclezială din cadrul european e foarte 

redusă. Se impune consolidarea acesteia, în mod deosebit printr-un sediu pe lângă 

Comitetul Economic şi Social, spre a putea accede mult mai uşor la organele UE. (7) 

        În anul 1990, când Sinodul Episcopilor din Europa a fost convocat de Ioan Paul 

al II-lea, în cadrul Declaraţiei finale s-a prezentat o analiză completă a realităţii 

europene. În societăţile marcate de intoleranţă religioasă, Biserica îşi oferă propria 

contribuţie privind diminuarea acesteia. Prin elemente esenţiale precum cooperarea, 

dialogul şi ajutorul  reciproc se promovează ideea unei Europe hrănită de rădăcinile 

sale creştine şi deschisă valorilor universale.(8) 

 

4. Principiile relaţiei dintre Biserică şi Europa 

4.1. Principii preliminare 

            Spre a evita orice neînţelegeri în relaţiile sale cu Europa în calitate de 

comunitate, Biserica a stabilit două principii preliminare, unul cu privire la realizarea 

şi concretizarea binelui comun european, iar celălalt referitor la binele cetăţeanului 

european. În completarea acestor principii vin principiile generale, supreme precum şi 

cele aplicative ce vor fi prezentate ulterior. 

           Primul principiu constă în convingerea că Biserica Catolică, precum şi 

celelalte confesiuni religioase din Europa, trebuie să participe la construcţia unei case 

comune europene. Deşi s-a insinuat că Biserica Catolică, prin noua mişcare de 

evanghelizare, se gândeşte la restaurarea creştinătăţii medievale, nu este vorba decât 

despre o modalitate prin care Europa ar redescoperi şi ar revalorifica propriile rădăcini 

creştine.  

          În completarea acestei idei vine al doilea principiu, care exclude reîntoarcerea 

la creştinătatea medievală datorită pluralismului culturilor, pluralism ce poate fi privit 

atât ca o bogăţie culturală cât şi ca o mină plutitoare, deoarece a făcut din Europa  un 
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continent extrem de fragil şi de vulnerabil pe plan practic, fiind mereu ameninţat de 

pericolul unor confruntări armate (9). 

           La pluralismul cultural se adaugă cel religios. Trebuie să fie luată în 

consideraţie colaborarea cu celelalte Biserici şi comunităţi ecleziale pentru 

evanghelizarea Europei. Din păcate, se constată o extindere aşa-numitei religii 

sălbatice, care aparent exprimă o căutare a lui Dumnezeu şi o reîntoarcere la sacru, 

dar de fapt este expresia unor izbucniri de fanatism concretizate  în secte cu caracter 

fundamentalist şi totalitar (10) care de multe ori sunt folosite în scopuri politice.           

          Acceptarea sinceră a pluralismului religios reiese şi mai limpede în cadrul 

Adunării Ecumenice Europene de la Basel (15-21 mai 1989), convocată de Consiliul 

Ecumenic al Bisericilor (care include Bisericile protestante şi ortodoxe) şi de 

Consiliul Conferinţelor Episcopale ale Bisericii Catolice. În cadrul Adunării 

Ecumenice de la Basel membrii au afirmat că „procesul ecumenic pentru promovarea 

justiţiei, păcii şi salvării creaţiei este, înainte de toate, opera Sfântului Duh” (11).  

         

4.2. Principii generale 

 

           Principiile generale ale relaţiilor dintre Biserică şi Europa sunt cele clasice ale 

raporturilor dintre Biserică şi Stat sau, mai corect, dintre comunitatea eclezială şi 

comunitatea politică, cu o adaptare aparte în raport cu Europa în calitate de 

comunitate. 

          Independenţa reciprocă şi autonomia. Primul principiu este acela al 

dualismului comunităţii – religioase şi politice – sau, în termeni de autoritate, diarhia, 

pe care Conciliul al II-lea din Vatican îl exprimă prin termenii „independenţă 

reciprocă şi autonomie” (12). Tocmai în Europa, „sub impulsul revelaţiei creştine şi 

prin intermediul nenumăratelor vicisitudini ale istoriei, civilizaţia europeană a ajuns la 

distingerea fără separaţie a ordinii religioase de ordinea politică, distincţie care 

contribuie atât de mult la progresul umanităţii” (13).  
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         Acest dualism îşi are rădăcina în principiul originar proclamat de Isus Cristos, 

cel al distincţiei între „ce este al Cezarului” şi „ce este al lui Dumnezeu” (Mt, 22, 21), 

care  marchează diferenţa dintre organizaţiile comunitare cu caracter social şi politic 

şi cele cu caracter religios. Principiul a fost afirmat şi de Ioan Paul al II-lea în 

discursul din Parlamentul Europei din 1988: „Această distincţie esenţială între sfera 

administraţiei exterioare a cetăţii pământeşti şi cea a autonomiei persoanelor se poate 

înţelege plecând de la natura comunităţii politice căreia îi aparţin în mod necesar toţi 

cetăţenii şi, respectiv, de la comunitatea religioasă la care aderă, în mod liber, 

credincioşii” (14). Iată de ce trebuie respinse de la bun început două atitudini 

totalizatoare, atât din partea Bisericii, cât şi din partea comunităţii politice. Aceasta şi 

pentru că „integralismul religios, care nu face distincţie între sfera credinţei şi sfera 

vieţii civile, care este încă practicat în alte părţi ale lumii, pare incompatibil cu spiritul 

propriu al Europei, aşa cum a fost el configurat de mesajul creştin” (15).    

          Dealtfel, Statul şi structurile sale politice nu pot lua locul conştiinţei oamenilor 

în ceea ce priveşte căutarea adevărului şi a absolutului, deoarece aparţine sferei 

spirituale.  

          În consecinţă, se poate stabili o limită  puterii oamenilor, afirmând  că ceea ce 

este al lui Dumnezeu aparţine comunităţii religioase şi nu Statului. O astfel de limită 

este reprezentată de acele aspecte referitoare la conţinutul “ultimilor  realităţi” (16). 

          Când în Europa,  ideologiile au absolutizat societatea sau un grup dominant, 

fără a lua în seamă persoana umană şi libertatea ei, au apărut cele mai mari primejdii 

pentru om şi pentru societate. Cu toate acestea, datorită amplitudinii şi complexităţii 

principiului dualist Biserică - Stat, este resimţită necesitatea descompunerii în două 

principii generale, independenţa şi autonomia Bisericii, pe de o parte, şi a comunităţii 

politice, în acest caz a celei europene, pe de altă parte. Conciliul al II-lea din Vatican 

declară: „Libertatea Bisericii e un principiu fundamental în relaţiile dintre Biserică şi 

puterile publice şi întreaga ordine civilă. Ori, dacă rămâne în vigoare principiul 

libertăţii religioase, nu doar proclamat prin vorbe şi nu doar decretat de lege, ci tradus 
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cu sinceritate în practică, atunci Biserica beneficiază, de drept şi de fapt, de o condiţie 

stabilă pentru independenţa necesară împlinirii misiunii sale divine” (17).   

          Acelaşi lucru îl confirmă Ioan Paul al II-lea în discursurile ţinute în faţa 

instituţiilor europene. Consiliul Europei are misiunea de a consolida pacea fondată pe 

justiţie şi de a dezvolta adeziunea fermă a societăţii la valorile spirituale şi morale 

care constituie patrimoniul comun al popoarelor sale. Comisia şi Curtea Drepturilor 

Omului sunt recunoscute ca simboluri ale elevatelor idealuri şi ale spiritului nobil care 

a inspirat Convenţia europeană asupra drepturilor umane, semnată la Roma în 1950 

(18). 

Cooperarea reciprocă „suo modo” constituie ce de-al doilea principiu 

general. Biserica şi instituţiile europene trebuie să accepte responsabilitatea unei 

colaborări reciproce în serviciul persoanei umane şi al membrilor ambelor comunităţi.  

Aceasta presupune un efort comun de căutare a păcii şi de construcţie dinamică 

a Europei pentru a se ajunge la reconcilierea întregii Europe cu mediul, cu oamenii şi 

a acestora cu ei înşişi. 

 

4.3. Principiile supreme 

           Principiile generale ale relaţiilor dintre Biserică şi Europa sunt subordonate 

altor principii mai înalte, ce au un caracter universal. Aceste principii pot fi 

considerate supreme, întrucât privesc în mod specific Biserica şi Europa în calitate de 

comunităţi. Ceea ce validează supremaţia acestor principii este primatul persoanei 

umane şi primatul şi suveranitatea lui Dumnezeu, recunoscute de orice creştin.  

           Primatul persoanei umane se exprimă în garanţia drepturilor fundamentale 

care transcend jurisdicţiile naţionale. Din acest punct de vedere, Biserica aflată în 

deplină sintonie cu misiunea sa religioasă şi morală, nu face decât să reflecte atenţia 

ce trebuie acordată demnităţii persoanei umane creată după chipul lui Dumnezeu şi 

răscumpărată de Cristos (19). Astfel, Europa este considerată leagănul drepturilor 

umane. Ţările ce sunt tributare acestei tradiţii au datoria de a lupta pentru ca 
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democraţia şi respectarea drepturilor omului, libertatea economică şi justiţia socială, 

să facă parte din dezvoltarea lor cotidiană şi să devină o conştiinţă activă (20). 

          Papa declară că „există o dimensiune fundamentală în stare să schimbe chiar de 

la bază sistemele care structurează corpul umanităţii şi să elibereze existenţa umană, 

individuală şi colectivă, de ameninţările care o apasă. Această dimensiune 

fundamentală este omul, omul în integritatea sa” (21). 

          Libertatea omului nu a fost violată doar în ţările comuniste, ci şi în ţările 

occidentale care au adoptat o cultură ce a uitat de dimensiunea sa spirituală. Omul e 

„singura creatură pe care Dumnezeu a iubit-o pentru ea însăşi şi pentru care a făcut un 

proiect, implicându-l în salvarea eternă” (22). Această centralitate a omului în cadrul 

societăţii este ceea ce Biserica reaminteşte Europei. Cardinalul P. Poupard introduce 

notiunea de homo europaeus care în Europa, „poartă, alături de creştinism, moştenirea 

greco-romană cu instrumentele sale de drept şi de umanism şi multe alte valori 

culturale”. Acelaşi cardinal afirma: „Homo italicus, homo hispanicus, homo 

germanicus, homo gallicus, sufocaţi de consumism, trebuie şi ei să-şi redescopere 

rădăcinile originare, pentru a adăuga patrimoniului european limfa vitală a lui Cristos” 

(23). Europa poate fi o comunitate autentic umană doar dacă apelează la acest tezaur 

de valori, şi nu se prezintă doar ca o pluralitate de naţiuni. 

           Primatul şi suveranitatea lui Dumnezeu. Cel de-al patrulea principiu general 

este strâns legat de ideea că acolo unde este afirmat primatul suprem al lui Dumnezeu, 

poate fi exprimat şi primatul social uman, subordonat faţă de cel al lui Dumnezeu, şi 

centralitatea acestuia. În acest context, cultura europeană a fost puternic atinsă de 

mesajul Bisericii privitor la Dumnezeu. „Cum s-ar putea concepe o Europă lipsită de 

dimensiunea sa transcendentală?” se întreba Papa în faţa Parlamentului European 

(24). Epoca modernă este marcată în mod constant de două curente opuse de gândire, 

şi anume: acela al creştinilor şi cel al umaniştilor agnostici şi al ateilor, care l-au exlus 

pe Dumnezeu din înţelegerea omului şi a Universului.  
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4.4. Principii aplicative 

          După ce am enunţat principiile preliminare, principiile generale şi pe cele 

supreme, care trebuie să reglementeze relaţiile dintre Biserică şi Europa în calitate de 

comunităţi, se pune problema modului în care trebuie să fie aplicate şi concretizate. 

         Dimensiunea publică a Bisericii. Esenţa acestui principiu este expusă într-o 

afirmaţie a cardinalului A. M. Rouco, arhiepiscopul Madridului, cu privire la relaţia 

dintre Biserică şi Stat: „Deplina recunoaştere a adevăratului mediu religios e absolut 

vitală pentru o adecvată şi fecundă prezenţă a Bisericii în societate. Religiosul trece 

dincolo de actele tipice ale predicării şi cultului; el se reflectă şi se exprimă, prin 

natura sa, în experienţa morală şi umană, care se realizează în domeniul educaţiei, al 

asistenţei şi angajării sociale, al căsătoriei şi al culturii. Toate acestea presupun o 

acceptare, nu limitată juridic, a semnificaţiei sale publice” (25). 

           Numai astfel poate să se realizeze cooperarea Bisericii cu toate grupurile şi 

forţele sociale, îndeosebi cu Statul, în marea misiune comună pentru slujirea omului.  

Prin urmare, „astăzi, în Europa, este urgent să vorbim de valoarea socială şi 

umanizantă a credinţei, pentru a retrezi conştiinţa publică ce se confruntă cu noii 

săraci, cu situaţiile persistente de extremă sărăcie din Lumea a treia şi pentru a sesiza 

necesitatea unei reînnoiri morale, a unei convertiri, a unei adevărate eliberări de o 

viaţă materialistă şi hedonistă” (26). 

          Dialogul şi acordul normativ. Deşi uneori sunt dificil de pus in practică, 

eficacitatea principiilor este susţinută de următoarele mijloace: dialogul şi acordul 

normativ, sub forma tratatelor, convenţiilor şi acordurilor. Biserica, în calitate de 

popor al lui Dumnezeu structurat în mod organic se implică alături de Stat, mai ales 

după cel de-al doilea război mondial, pentru a fi garantate, în cadrul ordinii 

internaţionale, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în diferitele sale 

forme.    

 

           



 90 

5. Concluzii 

 

          Cardinalul C. M. Martini afirma: „Biserica se adresează Europei – o Europă 

care se îndreaptă spre unitatea socială, economică şi politică – cu un interes deosebit 

şi cu angajamentul de a-şi oferi propria contribuţie, prin insuflarea în inima 

comunităţii umane a valorilor Împărăţiei lui Dumnezeu. Deoarece rămâne 

credincioasă cauzei lui Dumnezeu, rămâne credincioasă şi cauzei omului, şi se putea 

afirma că este mândră de acest lucru” (27). În momentul actual Biserica are o misiune 

extrem de importantă. Plecând de la mesajul evanghelic, ea trebuie să se implice în 

problematica socială nou-apărută: manipularea genetică, abuzul faţă de resursele 

mediului, marginalizarea, sărăcia extremă, emigrarea, şomajul. Sunt toate realităţi de 

care trebuie să ne ocupăm printr-o atitudine curajoasă şi solidară. Această afirmaţie 

este susţinută  şi de mesajul evanghelic. 

Principiile generale, prin natura lor, trebuie să reglementeze relaţiile Bisericii 

cu diversele instituţii europene: cu OSCE, organizaţie ca vizează interese ce depăşesc 

graniţele Europei şi se întind până în Canada, Statele Unite şi teritoriile fostei Uniuni 

Sovietice; cu Consiliul Europei, care se întinde de la Atlantic până la Urali; cu 

Uniunea Europeană.  

Aplicarea principiilor generale depinde, pe de o parte, de structura, eficacitatea 

şi finalitatea fiecărei instituţii europene şi, pe de altă parte, de puterea prezenţei 

ecleziale din interiorul acestora. 

             

Întrebări de control:  

1. Cum prezentaţi tabloul colaborării religioase între Bisericile creştine în vederea 

construirii unei Europe creştine?  

2. Care sunt principalele instituţii ale Europei? Realizaţi o prezentare a acestora.  

3. Cum este definit continentul european din anul 1989?  

4. Ce marchează anul 2009?  
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5. Enunţaţi structura europeană şi rolul acesteia în procesul de constituire a Europei 

ca o comunitate.  

6. Enumeraţi principiile prin care Biserica aduce o contribuţie remarcabilă binelui 

european. Enunţaţi pe scurt conţinutul acestora. 

  

NOTE 

 

(1) C. Corral, P. Ferrari da Passano, La Chiesa e la Comunità Europea dopo Maastricht, în Rivista di 

Studi politici internazionali, 51, 1994. 

 

(2) Dincolo de cele trei principale instituţii menţionate, în Europa Occidentală există şi alte 

organizaţii de cooperare. A. – cu scopuri generale: Consiliul Nordic şi Consiliul de Miniştri al 

Nordului, constituite în 1953, respectiv 1975, din ţările scandinave; B. – de cooperare militară: NATO 

(Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord), UEO (Uniunea Europeană Occidentală); C. – de 

cooperare economică: EFTA (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb). Tratatul care instituie 

EURATOM-ul, încă în vigoare, încredinţează Euratom Supply Agency (ESA), care acţionează azi sub 

controlul UE, verificarea instalaţiilor necesare dezvoltării energiei nucleare în cadrul Uniunii şi 

realizarea unei politici comune de aprovizionare cu combustibil (cf. G. Schiavone, A Dictionary and 

Directory, New York, 2001). 

(3) Cf. La Civiltà Cattolica, 2001, I, 309-316. 

(4) A. Mangas Martin, D. J. LiLinan Nogueras, Instituciones y Derecho de la Union Europea, 

Madrid, McGraw-Hill, 1992. 

(5) A. Carrascosa Coso, La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperacion en 

Europa, Cuenca, Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, 1990. Cf. şi G. Rulli, Per un’Europa 

senza frontiere. Da Yalta a Helsinki, Roma, AND-Kronos, 1985; idem, Le Saint-Siege et la Sécurité 

en Europe, în J. Benoît D’Onorio (ed.), Le Vatican et la politique europénne, Paris, Mame, 1995. 

 

(6) Cf. C. Corral, G. Picazo, în C. Corral, La construccion de la Casa Comun Europea, Madrid, 1993, 

cap. VI. 

(7) cf. C. Corrral, G. Picazo, idem; citat de L. Turowsky, în Objectif Europe, nr. 10, 20. 

 

(8) J. A. Garcia Vilar, El Sinodo de los Obispos y la nueva Europa en construccion, în C. Corral, La 

construccion de la Casa Comun Europea, cap. I. 

(9) P. Poupard, L’Europa in una prospettiva cristiana, în „Ecclesia”. 

(10) Conferenza Episcopale Spagnola, 19 febr. 1993. 

(11) M.P.D. Steel, Reconciliacion en Europa. Herencia y vision, în Paz con justicia, Madrid, 1989. 
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(12) Gaudium et spes, nr. 76. 

(13) Sinodo dei Vescovi sull’Europa, Dichiarazione finale, 1991, IV, nr. 11. 

 

(14) Giovanni Paolo II, Discorso al Parlamento europeo (11 oct. 1988), nr. 9. 

 

(15) Idem, nr. 10. 

(16) Idem, nr. 9. 

(17) Dignitatis humanae, nr. 13. 

(18) Giovanni Paolo II, Discorso alla Commisione e alla Corte dei Diritti dell’uomo, Strasbourg, 8 

oct. 1988, nr.1. 

(19) Idem, nr. 1, 6. 

(20) Idem, Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 12 ianuarie 1991. 

 

(21) Idem, Discorso all’Assemblea dell’ONU, 2 iunie 1980. 

(22) Idem, enciclica Centesimus annus, nr. 53.  

(23) P. Poupard, L’Europa in una prospettiva cristiana, II, 1. 

(24) Giovanni Paolo II, Discorso al Parlamento europeo, nr 7. 

(25) A. M. Rouco Varela, Relaciones Iglesia-Estado en la Espana del siglo XXI, Salamanca, 

Universidad Pontificia, 1996, 36. 

(26) Idem. 

(27) C.M. Martini, Les devoirs de l’Eglise dans l’Europe en marche vers l’unité, în Objectif Europe, 

1992, n. 17, 5; La Civilta Cattolica, 3650, 20 iulie 2002. 
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V. CONSTITUŢIA EUROPEANĂ. 

 RĂDĂCINILE CREŞTINE  

ALE EUROPEI ŞI BISERICILE DIN EUROPA 

 

SUMAR : Premisă. 1. Poziţia diplomaţiei vaticane. 2. Solicitările papei Ioan Paul al II-

lea. 3. Cererile Bisericilor adresate negociatorilor europeni la Laeken. 4. Speranţe cu 

privire la „Convenţia asupra viitorului Europei”. 5. Nemenţionarea rădăcinilor creştine 

în Preambulul Constituţiei. 6. Moştenirea religioasă între valori şi principii 

constituţionale. 7. Moştenirea religioasă creştină. 8. Presupusa problematică a 

integrării altor confesiuni. 9. Statutul Bisericilor. 10.„Catedralele vorbesc în linişte, 

Universităţile să vorbească cu voce tare”. 

  

 

Premisă 

 

Papa Ioan Paul al II-lea a insistat în Tratatul constituţional european  asupra 

rădăcinilor creştine ce trebuiesc luate în considerare în procesul de constituire a 

societăţii europene. Deşi aceste  insistenţe au fost interpretate ca un apel orgolios la 

respectarea identităţii istorice a unei realităţi religioase, ele vin în întâmpinarea unei 

întrebări pe care mulţi analişti au evitat-o: ce garanţii poate şi trebuie să dea 

Constituţia europeană confesiunilor religioase? 

          Aceste garanţii vizează în mod deosebit viitorul şi se referă la o serie de 

categorii juridice indispensabile drepturilor de libertate religioasă, solidaritate, 

demnitate umană, necesare construcţiei Europei şi binelui comun european. 

          De altfel, cererile şi propunerile Bisericii au fost bazate pe constituirea unei 

Europe fondate pe subsidiaritate orizontală (recunoaşterea oficială din partea statului 

al rolului specific de ajutor complementar pe care instituţiile ecleziale îl au în 

realizarea obiectivelor lor care nu au doar un caracter religios, ci şi unul social şi 
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cultural, în respectul deplin faţă de drepturile şi libertăţile de exprimare ale fiecăreia). 

În acest context se înţelege opoziţia comunităţii politice guvernamentale manifestată 

faţă de acel „nominatio Dei” din Preambul şi faţă de recunoaşterea publică  a 

confesiunilor religioase. 

          Papa Ioan Paul al II-lea a luat atitudine în ceea ce priveşte recunoaşterea 

libertăţii în sens instituţional. Aceasta rezultă în mod progresiv din libertatea 

religioasă, individuală şi colectivă, înscrisă în documente ce însoţesc reconstrucţia 

europeană. 

          Libertatea, în sens instituţional, ca noutate juridică extrem de importantă, va da 

şansa şi altor Biserici creştine de a culege roadele acordării autonomiei instituţiilor 

ecleziastice faţă de cele civile. Pontiful defineşte libertatea confesiunilor prin expresia 

„libertate instituţională sau corporativă”, preluată din tradiţia juridică germană. 

           În esenţă, este subliniată tripla dimensiune a libertăţii religioase, argumentând 

cu principii canonice recunoaşterea reciprocă a independenţei Bisericii faţă de 

comunitatea politică guvernamentală. 

          Constituie un paradox faptul că se evită în documentele politice europene 

recunoaşterea rădăcinilor creştine şi contribuţia instituţională determinantă a 

confesiunilor creştine la integrarea europeană. În pofida acestei nerecunoaşteri 

oficiale, se resimte în mod real contribuţia publică a Bisericilor. De aici decurge şi 

importanţa libertăţii religioase instituţionale ca aspect fundamental al libertăţii 

religioase, tutelate de documentele europene. 

          Deşi este proclamată libertatea religioasă, se constată că încă mai persistă unele 

principii iluministe ce-şi au originea în ideologia Revoluţiei franceze, care continuă să 

promoveze tendinţele reducţioniste şi separatiste cu privire la religie, aceasta fiind 

identificată doar cu sfera privată a individului, fără nici o importanţă pentru stat, şi 

prin urmare nu trebuie să beneficieze de suportul acestuia. 

          Tratatul de la Maastricht (1992) tratează doar libertatea religioasă expusă în 

Convenţia Europeană (1950), iar în Tratatul de la Amsterdam (1997), pe lângă 

recunoşterea drepturilor omului ca fruct al regăsirii concepţiilor laice şi creştine, 



 95 

marchează şi interesul instituţional faţă de societatea civilă prin prisma principiului 

subsidiarităţii. 

           Cel de-al doilea Tratat nu acordă atenţie societăţii religioase instituţionale 

organizate, ci se opreşte doar la profilul instituţional al fenomenului religios (alineatul 

II). Declaraţia asupra statutului Bisericilor şi organizaţiilor internaţionale afirmă că 

„Uniunea Europeană respectă şi nu judecă status-ul prevăzut în legislaţiile naţionale 

pentru Bisericile şi asociaţiile sau comunităţile religioase ale statelor membre”. 

          Astfel, eforturile Bisericilor vor fi concentrate pe viitor pe recunoaşterea în 

cadrul Tratatului constituţional european a legăturilor şi rădăcinilor creştine, şi a 

confesiunilor religioase ca realităţi instituţionale. 

 

          1. Poziţia diplomaţiei vaticane 

 

          Prin declaraţiile papei Ioan Paul al II-lea, ale Secretariatului de Stat, precum şi 

prin activitatea diferitelor instituţii ale Curiei Romane, Biserica Catolică a avut mai 

multe luări de poziţie cu privire la conţinutul Constituţiei europene. 

          De remarcat, în mod special, este intervenţia cardinalului Jean-Louis Tauran, în 

calitate de Ministru de Externe, în cadrul Congresului desfăşurat pe 19 martie 2003, la 

mănăstirea benedictină Montecassino. Discursul cu tema: „Constituţia europeană: în 

casa lui Benedict - primul constituţional” sintetizează cele trei mari cereri ale 

Bisericilor creştine europene, inclusiv pe cea a Sfântului Scaun în faţa Adunării 

Europene: 

 referirea clară în Preambulul Constituţiei la rădăcinile creştine ale Europei, 

 recunoaşterea constituţională a statutului confesiunilor şi 

 dialogul structural între Biserici şi responsabilii politici . 

           În prima se subliniază „realitatea istorică inegalabilă”, şi anume că nu se poate 

nega influenţa creştină asupra Europei, motiv pentru care s-a cerut ca în Preambulul 

Constituţiei să fie amintit acest lucru. 
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           Cea de-a doua cerere subliniază necesitatea recunoaşterii instituţionale. De 

asemenea, se exprimă dorinţa de a se introduce în viitoarea Constitutie „ o dispoziţie 

normativă prin care să se recunoască dreptul Bisericilor şi al comunităţilor religioase 

de a se organiza liber, în conformitate cu propriile statute, pentru a urma scopurile 

religioase respectând drepturile fundamentale”.  

         Cardinalul Jean-Louis Tauran subliniază obţinerea acestui deziderat condiţionat 

de „respectul pentru drepturile fundamentale”. Acelaşi discurs aminteşte că Sfântul 

Scaun cere introducerea în Constituţia Europeană a principiului prin care Uniunea 

Europeană, în cadrul Tratatului de la Amserdam, se angajează să respecte statutul de 

care se bucură fiecare Biserică sau comunitate religioasă, ca rezultat al principiului  

subsidiarităţii, pe care Constituţia are datoria să-l promoveze mai mult. „Toate acestea 

trebuie să fie realizate pentru a fortifica noua Europă în măsura în care, mâine ca şi în 

trecut, ea să se bucure înainte de toate de dimensiunea religioasă a popoarelor care o 

compun, şi mai apoi de cea socială, economică şi politică”. 

În ceea ce priveşte dialogul structural, ca instrument ce promovează binele 

comun european, acesta vizează o „comunicare eficace pentru salvarea coeziunii 

sociale, a păcii, a familiei şi a valorilor religioase” între puterea civilă şi responsabilii 

religioşi, care însoţită de respectul reciproc „ar permite credincioşilor să se simtă 

respectaţi şi recunoscuţi, stimulându-i în acest «spaţiu al Europei» să promoveze 

binele comun”. 

 

2. Solicitările papei Ioan Paul al II-lea 

 

Având prezente cele trei cereri formulate mai sus, şi privind în ansamblu 

poziţia pe care a adoptat-o în timpul pontificatului său, putem observa calea aleasă de 

Ioan Paul al II-lea în realizarea unei Europe creştine. 

Suveranul Pontif a continuat tradiţia „europeană”  a predecesorilor săi: Pius al 

XII-lea, cel care în 1947 l-a proclamat pe Sfântul Benedict patron al Europei, şi Paul 
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al VI-lea, care afirma în 1977: „piatra fundamentală în drumul spre unitatea 

popoarelor” este Convenţia europeană a drepturilor omului. 

Ioan Paul al II-lea a susţinut ideea unei Europe unite, formată din cei „doi 

plămâni, „Orientul şi Occidentul”. El declara în cadrul celui de-al V-lea Consiliu al 

Conferinţelor Episcopale Italiene (CCEE), din 5 octombrie 1982, că abandonarea 

creştinismului este similară cu abandonarea dorinţei de a trăi şi a spera, iar în 

discursul în faţa Parlamentului European (11 octombrie 1988), afirma că nevoia de a 

readuce în prezent valorile civilizaţiei creştine, nu înseamnă o reîntoarcere la 

„Republica Christiana” medievală. 

La 31 octombrie 1991, Ioan Paul al II-lea afirma că „fundamentul culturii 

europene” este „reînnoit şi îmbogăţit datorită unui dialog, uneori incomod, de multe 

ori conflictual, dar mereu fecund, cu Evanghelia”. Pontiful încheia: „tocmai acest 

dialog este fundamentul culturii europene” (Discurs la Simpozionul presinodal 

„Creştinismul şi cultura în Europa: memorie, conştiinţă, proiect”). 

 Semnificative sunt şi intervenţiile sale din Polonia, din 1996, la Gniezno, sau 

din 1998 la Viena, premise ale recentelor solicitări către Europa politică. 

Convingerea sa personală manifestată prin discursuri (mai ales cele către 

corpul diplomatic), prin exortaţii apostolice, prin întâlniri cu liderii religioşi şi politici, 

era că Uniunea Europeană nu trebuie redusă doar la o expresie ce indică un spaţiu 

geografic sau economic, ci trebuie să ajungă la o uniune culturală şi spirituală, care să 

aibă la bază valorile creştine, caracteristice culturii europene şi atât de necesare pentru 

construirea binelui comun. Ioan Paul al II-lea a militat, în contextul concretizării 

proiectului Uniunii Europene, pentru recunoaşterea rădăcinilor creştine, a rolului 

social al religiilor, precum şi pentru tutela instituţională a confesiunilor religioase. 

Aceste cereri au devenit punctuale în anul 2000, anul Marelui Jubileu şi al 

publicării Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. Comparativ cu 

Tratatul de la Maastrich, în care erau menţionate principiile libertăţii, democraţiei, 

drepturilor omului şi libertăţile fundamentale, în Carta drepturilor omului acestea 

sunt enunţate în mod sistematic astfel: demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, 
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cetăţenie şi justiţie. Aceste drepturi umane, aşa cum afirmă şi teologul evanghelic 

Jung, sunt „fără îndoială, memoria moştenirii creştine a Europei”, şi nu doar fructul 

concepţiilor laico-iluministe ale drepturilor omului. 

În ciuda aparentei puteri pe care Carta o acordă dreptului comunitar asupra 

celui intern, Pontiful subliniază insuficienţa spaţiului acordat libertăţilor colective şi 

absenţa celor care ar trebui să devină instituţionale. De asemenea, prin faptul că 

negociatorii europeni refuză introducerea în text de referiri la Dumnezeu, acest fapt  

lasă impresia că noua Europă va fi construită plecând de la o viziune bazată doar pe 

individ. 

În mesajul adresat participanţilor la Adunarea Academică din Roma, dedicată 

împlinirii a 1200 de ani de la încoronarea lui Carol cel Mare, Papa a luat o poziţie 

clară asupra acestei tendinţe afirmând că „tocmai negarea lui Dumnezeu şi a 

poruncilor Sale a creat, în secolul trecut, tirania idolilor, exprimată prin glorificarea 

unei rase, a unei clase sociale, a Statului, a naţiunii, a partidului, în locul glorificării 

Dumnezeului celui viu şi adevărat.” Intervenţiile au continuat şi s-au intensificat, 

culminând cu Exortaţia Apostolică Ecclesia in Europa din 28 iunie 2003, unde se 

subliniază în mod categoric: creştinismul nu este doar o moştenire a trecutului, ci şi 

un patrimoniu semnificativ pentru construirea viitorului. Prin urmare, s-a exprimat o 

poziţie clară în cadrul Exortaţiei Apostolice, şi ca răspuns la cel de-al Doilea Sinod al 

Episcopilor pentru Europa (1-13 octombrie, 1999), în care se subliniază că 

„tentativele de a da Europei un chip fără moştenire religioasă” sunt rezultatul 

„pierderii memoriei şi moştenirii creştine, însoţită de un fel de agnosticism practic şi 

indiferenţă religioasă“. 

În acelaşi context, Mesajul Conferinţei „Către o Constituţie Europeană” (20 

iunie, 2002), a subliniat valorile ce contribuie la definirea binelui european: 

demnitatea persoanei, caracterul sacru al vieţii, rolul central al familiei fondată pe 

căsătorie, importanţa învăţământului, libertatea de a gândi, libertatea cuvântului, 

profesarea propriilor convingeri şi credinţe religioase, colaborarea tuturor pentru 
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binele comun, considerat ca bine personal şi social, puterea politică înţeleasă ca un 

serviciu supus legii şi îngrădit de drepturile persoanei şi ale popoarelor.  

 

 

3. Cererile Bisericilor adresate negociatorilor de la Laeken 

 

La punerea în practică a dezideratului subliniat în subcapitolul precedent, 

contribuie două organisme ce acţionează în spirit ecumenic şi exemplar pentru 

unitatea creştinilor: COMECE, reprezentând Episcopatele catolice din ţările Uniunii 

Europene şi KEKCE,  reprezentând celelalte Biserici creştine. 

Trebuie apreciat dialogul pozitiv dintre Biserici şi reprezentanţii instituţiilor 

europene ce a fost realizat cu ocazia pregătirii Tratatului de instituire a Constituţiei 

Europene de către Consiliul European de la Laeken (14-15 decembrie 2001). 

Rezultatele au început să se întrevadă odată cu adoptarea documentului Carta albă de 

către Comisia Europeană la 25 iulie 2001, care susţine necesitatea de a implica şi 

opiniile societăţii civile, afirmând că „Bisericile şi comunităţile religioase au o 

importantă contribuţie de adus”. 

Ideea a fost promovată de către preşedinţii Comisiei, înainte de Tratatul de la 

Maastrich, ca apoi să fie preluată de preşedinţii Delors şi Santer care au promovat 

imaginea „unui suflet pentru Europa”. Ulterior, preşedintele Prodi, urmând aceeaşi 

linie, a insistat asupra necesităţii recunoaşterii rădăcinilor creştine în textul 

constituţional. 

În asentimentul acestor preşedinţi au fost doar câteva din autorităţile 

interguvernamentale (CIG) care s-au arătat dispuse să recunoască rolul public al 

confesiunilor şi au cerut ca acest lucru să se realizeze în conformitate cu „obiectivele 

laice”. 

Bisericile au insistat să precizeze că slujirea pe care o realizează în folosul 

societăţii este un deziderat menit să favorizeze evoluţia demnităţii umane şi, implicit, 

reconcilierea între indivizi. 
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COMECE a declarat, la 5 decembrie 2001 (puţin după întâlnirea de la Laeken), 

că pe lângă sprijinul pe care-l acordă Bisericile în procesul construirii spiritului de 

subsidiaritate, „ele se implică în slujirea societăţii”, „având un rol important în 

promovarea respectului reciproc, a participării, a cetăţeniei, a dialogului şi 

reconcilierii între popoarele europene ”. 

Puţin înainte de adoptarea documentului Carta albă, a avut loc la Strasbourg 

(22 aprilie, 2001) semnarea documentului oficial Charta Oecumenica de către toate 

Bisericile Europene, în care este subliniată promovarea „drepturilor umane şi a 

valorilor fundamentale ale păcii, justiţiei, libertăţii, toleranţei, participării, 

solidarităţii” (nr.7). 

Din nefericire, deşi intens susţinut de Biserici, acest deziderat nu a fost 

îndeplinit. Papa însuşi declara cu îngrijorare în discursul către Corpul Diplomatic, la 

10 ianuarie 2002, că tocmai comunităţile religioase nu au fost explicit citate ca 

parteneri de dialog la reflecţiile asupra Convenţiei europene. Este de neacceptat ca 

acestea să fie încadrate alături de ONG-uri şi să fie subclasate într-un vag „etc”. Spre 

deosebire de ONG-uri, care au într-adevar scopuri filantropice, comunităţile religioase 

tind spre „un alt principiu superior, acela al dimensiunii transcendentale, care, 

înţeleasă în sens teologic, este caracteristică fiecăruia.” (A. Nicora, vicepreşedintele 

COMECE). 

 

4. Speranţe cu privire la „Convenţia asupra viitorului Europei” 

 

Speranţele Bisericilor renasc în momentul în care Convenţia asupra viitorului 

Europei formulează (în decembrie 2001 la Laeken), la cererea Consiliului European, 

propuneri asupra a trei subiecte: 

 apropierea cetăţenilor faţă de proiectul european şi situaţiile europene,  

 structura vieţii politice şi spaţiul politic european într-o Uniune lărgită şi  

 instituirea Uniunii Europene ca factor de stabilitate şi ca punct de referinţă în 

noua orânduie mondială. 
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           Prin structura sa multiplă (un preşedinte, doi vicepreşedinţi, 27 de reprezentanţi 

ai guvernelor celor 27 de state membre, 30 de membri reprezentanţi ai parlamentelor 

naţionale, 16 membri ai Parlamentului European, 2 membri ai Comisiei, dar şi alţi 

membri trimişi de ţările în curs de aderare), Convenţia devenea instrumentul capabil 

să dezbată anumite probleme ale noii Constituţii europene. 

          Conceperea proiectului noii Constituţii îşi începe derularea la 28 februarie 

2002, iar la 20 iunie 2003, Preşedinţia Consiliului prezintă la Consiliul Europei de la 

Tesalonic: Proiectul de Tratat care instituie o Constituţie pentru Europa, în partea a 

doua introducând Carta europeană a drepturilor fundamentale, garantând astfel, 

aspectul constituţional oricărei neclarităţi doctrinale. 

           În această perioadă, Biserica Catolică intervine printr-o declaraţie a 

Secretariatului de Stat cu ocazia celui de-al Treilea Forum al Fundaţiei De Gasperi 

(22 martie 2002). Ulterior, intervenţiile continuă prin Secretariatul COMECE care 

publică lucrarea Viitorul Europei (21 mai, 2002) şi prin  KEK, care  trimite 

Convenţiei o Primă propunere şi mai apoi adoptă o Recomandare, cerând Convenţiei 

să recunoască Bisericile ca „ partener de dialog ” al Uniunii Europene. 

Cu ocazia Conferinţei Către o Constituţie europeană (iunie 2002), Sfântul 

Părinte a insistat asupra reamintirii rădăcinilor creştine. La 9 februarie 2003, 

Rugăciunea Angelus reamintea moştenirea lăsată de Sfinţii Ciril şi Metodiu, patroni ai 

Europei, care au contribuit la consolidarea rădăcinilor comune europene. Reluarea 

acestui deziderat, de recunoaştere a rădăcinilor creştine ale Europei, are drept scop 

ajutorarea continentului în îndepărtarea pericolului reprezentat de laicismul ideologic 

şi de integralismul sectelor.  

Purtătorul de cuvânt al Bisericilor creştine (KEK), Jenkins K., reafirma, în 

2002, importanţa valorilor pe care trebuie constituită Europa. El cerea ca în virtutea 

principiului de subsidiaritate, să fie introdus în viitorul Tratat şi textul alineatului 11 

din Tratatul de la Amsterdam, şi anume angajamentul de a respecta statutul 

Bisericilor şi al comunităţilor religioase, în calitate de instituţii recunoscute de statele 

membre. 
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Episcopatele europene şi-au unit eforturile şi prin Comisiile Iustitia et Pax ale 

Franţei, Germaniei şi ale Poloniei, care au redactat documente cu scopuri  comune. 

Primele două publică: De ce Uniunea Europeană (8 mai 2002), iar Episcopatul 

polonez documentul Integrarea europeană  (21 martie 2002). 

Data de 28 iunie 2003 marchează debutul semestrului Preşedinţiei italiene a 

Consiliului European , atunci când Exortaţia Apostolică Ecclesia în Europa a 

reevaluat poziţia Bisericilor. Acestea au sperat că guvernul italian va interveni pentru 

ca textul constituţional să fie îmbogăţit cu principiile unui nou Tratat de la Roma, 

continuând liniile Tratatului din 1957, semnată de CEE, ca punct de plecare al 

integrării (limitată atunci de discuţiile privind comerţul liber între statele membre). 

          Dar eşecul Conferinţei Interguvernamentale de la Bruxelles (13-14 decembrie, 

2003) a determinat o criză politică, care a împiedicat aprobarea Constituţiei europene 

în timpul mandatului Preşedinţiei italiene. 

           În 2004, la 29 octombrie, se semnează la Roma în Campidoglio, Tratatul şi 

Actul final, care stabilesc o Constituţie europeană. În aceeaşi sală, şase ţări fondatoare 

(Belgia, Italia, Franţa, Luxemburg, Germania şi Olanda) ratificaseră la 25 martie 1957 

Tratatele institutive ale Comunităţii Economice Europene (CEE) şi cele ale 

Comunităţii Europene pentru Energia Atomică (Euratom). De aici şi numele de 

Tratatele de la Roma. 

 

5. Nemenţionarea rădăcinilor creştine în Preambulul Constituţiei 

 

Dintre toate punctele fierbinţi ale Constituţiei europene, Preambulul este cel 

care nu afirmă nimic cu privire la rădăcinile creştine ale Europei. 

Textul definitiv, care prezintă multe carenţe, nu închide subiectul, ci, 

dimpotrivă, îl deschide spre alte interpretări. Variantele puse în circulaţie înainte ca 

proiectul să fie aprobat de Convenţie şi înmânat Consiliului European de la Tesalonic, 

reflectă multă confuzie şi inexactitate. Unul dintre aceste texte face referiri doar la 

anumite rădăcini istorice, aşa cum este civilizaţia greco-romană sau filosofii lumii 
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„care au dezvoltat în societate percepţia asupra rolului central al persoanei umane şi 

respectul faţă de drept”. Axa spirituală a istoriei europene, creştinismul, este omisă. În 

acest context Bisericile protestează faţă de vaga referire la „patrimoniul spiritual şi 

moral” din Preambulul Constituţiei europene. 

Constituţia, în forma sa finală, citează în mod general contribuţia rădăcinilor 

menţionate ca „moşteniri culturale, religioase şi umaniste”. Este ignorată total cererea 

de a adăuga expresia „în mod special creştine”, în completarea  sintagmei „moşteniri 

religioase”. 

           Preambulul este aprobat în formă definitivă prin următoarea frază: 

„Inspirându-se din moştenirile culturale, religioase şi umaniste ale Europei, din care s-

au dezvoltat valorile universale ale drepturilor inviolabile şi inalienabile ale persoanei, 

libertăţii, democraţiei, egalităţii şi Statului de drept”. 

          Prin urmare, pe lângă faptul că adevărul istoric este omis, este aprobat un text 

modificat, comparativ cu cel prezentat de Convenţie Consiliului European la 

Tesalonic, în care erau afirmate valorile generale ale moştenirii culturale, religioase şi 

umaniste. Dacă textul constituţional ar fi reluat Declaraţia europeană asupra 

obiectivelor culturale, elaborată la a IV-a Conferinţă a Miniştrilor Europeni ai Culturii 

(Berlin, 23-25 mai 1984), în care se vorbea generic „de tradiţia seculară a 

umanismului laic şi religios” şi de  „de valorile spirituale şi religioase”, ar fi validat 

dezideratul urmărit de Biserici. 

          Preşedintele Convenţiei de atunci, V. Giscard d’Estaing, reprezentând Franţa,  

într-o interviu din Corriere della Sera (31 mai 2003), afirma că menţionarea 

creştinismului ar fi condiţionat precizarea altor religii „de la ebraism la islam”. 

Această poziţie doreşte să ascundă faptul că tocmai realitatea istorică creştină este cea 

în care „Europa s-a constituit şi s-a dezvoltat spiritual (Reale G.)”. 

 Se observă că tăcerea asupra abordării „rădăcinilor creştine” a fost fructul unei 

reţineri juridice nefondate, conform căreia nominatio Dei ar putea compromite 

laicitatea Uniunii Europene. Astfel, orice cercetător al mecanismelor constituţionale 
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trebuie să ştie că laicitatea, nu este deloc prejudiciată în statele europene ce folosesc 

în realitatea constituţională termenul nominatio Dei. 

          Există texte ale unor Preambuluri constituţionale ca cele din Germania şi 

Polonia, ce fac referiri la creştinism şi Dumnezeu. Chiar dacă sunt incluse în textele 

constituţionale, aceste referiri nu constituie o violare a angajamentului constituţional 

faţă de libertatea religioasă şi nici faţă de laicitatea Statului. Nici măcar acolo unde 

există o religie de stat. Referirile explicite la rădăcinile creştine nu introduc elemente 

teocratice în Constituţie, deoarece moştenirile religioase sunt citate în text în acelaşi 

raport ca şi cele culturale şi umanistice. 

           Părinţii fondatori ai Europei – Adenauer, Schumann, De Gasperi – subliniau că 

rolul contribuţiei non-confesionale a civilizaţiei creştin este evident. „Dacă afirm că la 

originea acestei civilizaţii europene se găseşte creştinismul, (...) nu urmăresc prin 

aceasta să introduc nici un criteriu confesional exclusiv în evaluarea istoriei .” (De 

Gasperi – 21 aprilie 1954). 

 

6. Moştenirea religioasă între valori şi principii constituţionale 

 

Din punct de vedere doctrinal, un  Preambul constituţional are trei funcţii: 

 cea  simbolică, 

 cea politică şi 

 cea juridică. 

        Cea din urma funcţie este foarte importantă pentru că indică limitele impuse 

revizuirii textului constituţional precum şi interpretările diferitelor dispoziţii. 

Preambulul Constituţiei furnizează limite şi criterii de coerenţă pentru întregul 

text legislativ, reliefând aspectele de ethos şi telos ale acestuia. Tot preambulul indică 

„valorile universale ale drepturilor inviolabile şi inalienabile ale persoanei, libertăţii, 

democraţiei, egalităţii şi Statului de Drept”, ce s-au desprins din moştenirea comună. 

În acest context, trebuie analizat dacă moştenirea religioasă este garantată doar 

de aceste valori sau este necesară o evaluare mai amplă a acestui subiect. 
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          Trebuie să menţionăm că puterea constituţională rezultă din principiile ce se 

situează pe plan deontologic, indicând ceea ce trebuie făcut, şi valorile, situate pe plan 

axiologic, care indică „binele”. 

          Este necesară precizarea unei distincţii sugestive, deoarece în mod tradiţional 

valorile (libertate, egalitate) sunt enunţate în Preambulul Constituţiilor ţărilor membre 

sau în normele proprii ale acestora. Astfel textul poate fi interpretat evolutiv, analistul 

având argumente pentru o dezbatere a principiilor sau a creării acestora, chiar şi pe 

plan deontologic. 

           De exemplu, jurisdicţia constituţională italiană, destul de rigidă, a ajuns să 

îmbogăţească normele constituţionale dându-le o valenţă deontologică superioară. 

Acest lucru s-a realizat prin construirea categoriei „principiilor supreme” ale ordinii 

constituţionale, ca şi „acelea care aparţin esenţei valorilor supreme pe care este 

fondată Constituţia italiană” (15-29 decembrie 1988). Aceasta situează laicitatea 

Statului între principiile supreme. În acest context orice reformă în sens confesional ar 

fi considerată împotriva „valorilor supreme pe care se fundamentează Constituţia 

italiană”. 

          Concluziile relative ale acestui exemplu italian cu privire la dialectica dintre 

valori şi principii în materie de laicitate a statului pot fi transferate şi la nivel 

constituţional european cu două precizări. 

 Prima precizare: spre deosebire de Constituţia italiană, Constituţia europeană 

are un Preambul, ba chiar două, considerând şi Preambulul din Carta 

drepturilor (ce constituie a doua parte a Constituţiei europene). 

 A doua precizare este: Constituţia europeană clasifică valorile potrivit originii 

lor, respectiv moştenire culturală, religioasă şi umanistică, făcând astfel o 

delimitare între moştenire-valori-principii, clasificare în care interacţionează 

planul axiologic şi cel deontologic. 

  Transferând textul de la sfera prejuridică la cea juridică, ne putem întreba, 

abordând problema în mod analitic, dacă raportul de consecvenţialitate dintre 

moştenire-valori-principii implică un gen de decalaj. În consecinţă, trebuie analizată 
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posibila interconexiune şi influenţa reciprocă dintre moştenirea valorilor şi cea a 

principiilor, în căutarea şi construirea binelui comun european. 

Prin decalaj se sugerează ideea că sfera tutelei constituţionale se restrânge pe 

măsură ce se trece de la moştenire la valori şi principii, oferind astfel o posibilitate de 

a fi înţeleasă în mod diferit. De exemplu, expresia din Preambul, cu nuanţă 

iluministică „valori universale ale drepturilor inviolabile şi inalienabile ale persoanei”, 

devine în art. 1-2 „valori ale respectului demnităţii umane”, ecou inconfundabil 

creştin şi rază mai puternică a tutelei. 

Prin prisma acestor observaţii trebuie interpretat articolul 1-2: „Uniunea se 

bazează pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii, 

statului de drept, precum şi pe respectul drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

persoanelor care aparţin minorităţilor”. Lista valorilor Uniunii îmbogăţeşte lista 

valorilor conţinute în Preambulul Primei Părţi.  

În ceea ce priveşte principiile, în art. 1-2 se afirmă: „Aceste valori sunt comune 

statelor membre, într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranţă, 

justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi”. 

          Nu se ştie ce interpretare se va da tăcerii asupra „rădăcinilor creştine”. Este 

adevărat că  tocmai această triadă moştenire-valori-principii va preciza modul practic 

în care moştenirea religioasă, alături de cea culturală şi umanistică, se va putea 

transforma în dialectica valori-principii. De asemenea, concepţiile provenite din 

diferite surse pot influenţa evoluţia sistemului juridic. 

          Mai multe state europene au o experienţă constituţională care permite mereu 

plasarea valorilor înaintea principiilor, fiind legitimate astfel chiar şi sentinţele 

adăugate. 

          În momentul în care textul face referiri la valorile „demnităţii umane, libertăţii, 

democraţiei, egalităţii, statului de drept, drepturilor umane”, crează un cadru  ce 

cuprinde aria tutelară constituţională. În această arie comunităţile politice nu au 

viziuni contrare cu acele valori. 
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Având în vedere tot ceea ce s-a spus despre valorile Uniunii, ca fiind o 

comunitate politică dominată de moralitate şi de ideea de Dumnezeu, merită să punem 

o întrebare: valorile Uniunii  sunt modele ce aparţin comunităţii politice europene sau 

societăţilor religioase? Cu alte cuvinte: subiectivitatea publică, nuanţată de Biserici, 

trebuie luată în consideraţie doar acolo unde Bisericile practică acele valori? 

Biserica Catolică, în doctrina sa socială, consideră valorile democraţiei şi a 

egalităţii dintre bărbat şi femeie ca baze ale oricărei comunităţi politice dominate de 

tutela demnităţii persoanei. Ea nu impune asupra acestora structura sa constituţională 

şi de organizare internă, altele fiind valorile şi principiile de referinţă, care ţin de 

voinţa divină. Trebuie, aşadar, să luăm în consideraţie confesiunile religioase care 

prezintă o structură internă diferită de Valorile Uniunii ? Pot fi acestea considerate 

parteneri de dialog? 

           Sunt întrebări delicate. Sunt unii care, plecând de la prejudicii ideologice în 

locul argumentărilor juridice, încearcă să limiteze sau să nege subiectivitatea publică a 

Bisericilor. Dar dacă se analizează atent problema şi se încadrează în lumina 

întregului text constituţional şi nu doar în perimetrul lucrărilor pregătitoare, se poate 

ajunge la o concluzie diferită. 

Constituţia europeană nu a dorit şi nu doreşte în formularea sa finală să se 

interpună în ordinea internă a Bisericilor, pentru a măsura cu propriile criterii gradul 

de democraţie internă. Ba mai mult, respectă diversităţile (art. 52), reluând legislaţiile 

naţionale în materie faţă de statutul confesiunilor, fără a le priva de ordinea interioară. 

Valorile Uniunii sunt paradigme de referinţă ale societăţii politice europene, iar 

faptul că unele dintre ele derivă din moştenirile specifice (religioase, culturale, 

umanistice) arată că acestea au contribuit la consolidarea acelor valori, ceea ce 

demonstrează importanţa moştenirii creştine. 
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7. Moştenirea religioasă creştină 

 

Având prezentă triada moştenire-valori-principii, constatăm că moştenirea 

creştină stă alături de cea laică la rădăcina categoriilor construite de civilizaţia 

dreptului european. 

Trebuie amintită contribuţia creştinismului în elaborarea principiului egalităţii, 

garanţie a demnităţii persoanei. Legile civile şi-au adus mai târziu contribuţia la 

aceasta. În timpul Revoluţiei franceze (1793), Olimpia De Gouges a fost condamnată 

pentru tentativa de a formula o Declaraţie a drepturilor femeii asemănătoare 

Declaraţiei drepturilor omului . 

Dreptul canonic pune pentru prima oară demnitatea persoanei umane în centrul 

legilor juridice tocmai prin adevărul, profesat atât de creştini cât şi de evrei, că orice 

persoană „este imaginea lui Dumnezeu”. 

           Dante şi Papa Gelaziu I teoretizează un principiu dualistic propriu tradiţiei 

creştine. Acest principiu se reflectă şi în laicitatea statului şi a comunităţii politice, 

permiţând respectarea autonomiei dintre ordinea temporală şi cea spirituală. 

            Papa Ioan Paul al II-lea afirma în Centesimus Annus că Biserica respectă 

„autonomia ordinii democratice”, contribuţia sa fiind “însăşi viziunea asupra 

demnităţii persoanei, ce se manifestă în plinătatea ei în misterul Cuvântului întrupat”. 

            Rădăcinile creştine vizează, pe lângă valorile spirituale ale Europei, şi 

experienţa juridică a „dreptului comun”. Principiile acestuia au lăsat urme în legile 

europene şi sunt parte integrantă a tradiţiilor comune ale Europei.  

            Referirea la „moştenirea religioasă” în cadrul Preambulului Cartei 

drepturilor, care chiar dacă este un pas mic, este unul important, şi face posibilă 

reluarea discuţiilor despre creştinism. Asistăm la unele argumente istorice, precum 

afirmaţia: copacul european îşi înfige rădăcinile pe dealul Golgotei (politicianul 

Navara Valls R.), nu pe Campidoglio sau Acropole, şi textuale, întâlnite şi în 

articolele Constituţiei: „demnitate umană” (art.I-2), „promovarea păcii” (art.I-3), 

„solidaritatea şi respectul reciproc între popoare” (art.I-3), „protecţia drepturilor 
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omului, şi în special a drepturilor copilului” (art.I-3), „principiul democraţiei 

participative” (art.I-47), ce demonstrează afirmaţia de mai sus. 

 În consecinţă, seva creştină, alături de cea laică, alimentează drepturile 

fundamentale enunţate în Carta drepturilor, precum şi moştenirea religioasă expusă 

în Preambul. În virtutea referirilor la moştenirea religioasă, diverse articole ale Cartei 

vor trebui să reunească categoriile culturii religioase cu cele ale culturii laice. Trebuie 

să menţionăm drepturile libertăţii religioase şi valorile pe care patrimoniul creştin le 

consideră primare: art. II-70 (libertatea religiei), II-74 (dreptul părinţilor să aleagă 

educaţia şi instruirea fiilor potrivit propriilor convingeri religioase), II-81 (interzicerea 

discriminării religioase), II-93 (protecţia familiei), II-94 (lupta împotriva 

marginalizării sociale şi a sărăciei), II-97 (protecţia mediului). 

Este dificil pentru Curtea juridică să adopte o abordare interpretativă 

sistematică, atâta vreme cât alcătuirea dreptului comunitar a fost respinsă de o 

adunare politică ce dorea înlocuirea adjectivului „creştină” cu substantivul 

„moştenire”.  

 

8. Presupusa problematică a integrării altor confesiuni        

 

În formularea textului constituţional, un element foarte des amintit a fost 

presupusul conflict dintre menţionarea rădăcinilor creştine şi integrarea diverselor 

religii, începând cu Islamul. S-a afirmat că ar fi contradictorie referirea la rădăcinile 

creştine cu principiul dialogului cu toate confesiunile religioase. În acest principiu se 

regăseşte conceptul de laicitate sau neutralitate a unei comunităţi politice de tip 

participativ. Această temere ar putea influenţa negativ textul acolo unde acesta nu este 

clarificat. 

De aceea este nevoie de câteva precizări. 

Prima este aceea că Europa liberă şi democratică are datoria de a alege calea 

integrării cu celelalte culturi non-creştine. În acest sens, art.I-2 al Constituţiei 
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subliniază că valorile Uniunii, demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate, stat 

de drept respectarea drepturilor omului, sunt comune statelor membre. 

Cea de-a doua precizare pleacă de la art. II-81 al Cartei care interzice, în 

numele egalităţii, orice formă de discriminare fondată pe religie. Deoarece Europa are 

liberatea de a-şi alege calea ce vrea să o urmeze, acest fapt presupune recunoaşterea 

tradiţiilor şi a identităţii originare. 

 Prioritatea persoanei umane în faţa comunităţii, este reafirmată în partea a 

doua a Cartei, ceea ce o diferenţiază de alte culturi, în care comunitatea este prioritară 

persoanei (Islam). Se stabileşte astfel o perspectivă personalistă. Aceasta perspectivă 

este parte integrantă a umanismului creştin (Loiodice A.), dar şi a umanismului laic 

preluat de la Iluminism şi de la Revoluţia franceză. 

          Concepţia personalistă europeană a drepturilor omului, reprezintă parametrul de 

recunoaştere a statutului personal propriu ţărilor terţe. Dar se remarcă şi o atragere  a 

drepturilor atribuite persoanelor altor state. Acest fapt este condiţionat de statutul 

personal al membrilor ţărilor terţe ce nu trebuie să contrasteze cu principiile europene 

prevăzute în Carta drepturilor şi, mai înainte, în Convenţia europeană a drepturilor 

omului. Prin urmare, analiştii vor trebui să stabilească o poziţie comună referitor la 

recunoaşterea libertăţii religioase şi respectului faţă de identitatea Uniunii. 

Viziunea personalistică europeană, deşi recunoaşte statutul personal al 

cetăţenilor ţărilor islamice, nu recunoaşte a doua căsătorie a unui străin islamic, deja 

căsătorit în ţara sa. S-ar da naştere în acest mod la poligamie, principu contrar Uniunii 

Europene. Aceasta nu înseamnă că o căsătorie islamică nu se poate concretiza în 

Uniune. 

Libertatea de a respecta propriile tradiţii religioase oferă posibilitatea oricărui 

membru al unei ţări terţe să-şi aleagă ziua de odihnă săptămânală. În acest mod, 

deschiderea multiculturală nu sacrifică identitatea Uniunii, deoarece aceasta este o 

consecinţă a cursului istoriei. În acest context se poate ajunge la reafirmarea 

importanţei rădăcinilor religioase, chiar şi în cazul unei interpretări spirituale a 

profilului constituţional. 
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         Cu siguranţă, opera sistematică ar fi fost mai uşoară dacă referirea la creştinism 

ar fi fost explicită, neacordând şansă speculaţiilor: ,,Afazia duce la amnezie şi apoi la 

paralizie” (Poupard P.) 

          Absenţa noţiunii din textul constituţional este însoţită de numeroase critici. J. H. 

H. Weiler afirmă că din punct de vedere juridic referirea la Dumnezeu şi la 

creştinism (în Constituţie), prezentată sub forma „moştenirii religioase”, adoptă o 

retorică pluralistă şi practică o politică imperialistică. În aceeaşi manieră Ioan Paul 

al II-lea şi E. Jungel, au afirmat că dacă Dumnezeu este cea mai înaltă instanţă de 

responsabilitate, atunci dimensiunile ideologice, precum clasa socială sau rasa, nu 

vor fi privite ca valori supreme unice. Jungel afirma: „cuvântul Dumnezeu trimite la 

om chiar dacă este gol, la limitele sale. El împiedică omul să-şi distrugă propriile 

idealuri”. 

          Această remarcă, dar şi altele ne ajută să reafirmăm că rădăcinile creştine sunt 

generatoare ale sistemului de valori şi de principii european. 

 

9. Statutul Bisericilor  

 

Conţinutul Alineatului 11 al Tratatului de la Amsterdam afirma, la fel ca şi 

art.I-52: „Uniunea respectă şi nu prejudiciază statutul de care se bucură în statele 

membre, în temeiul dreptului intern, Bisericile şi asociaţiile sau comunităţile 

religioase din ţările membre”. Deşi această afirmaţie constituie un aspect pozitiv al 

actualelor relaţii dintre Biserică-state membre-Uniunea Europeană, ea este 

insuficientă pentru a atinge dezideratul  Bisericilor, manifestat în timpul pregătirii 

Tratatului de la Amsterdam. 

După cum se ştie, COMECE ar fi susţinut un alt text, mai satisfăcător, care 

sublinia: „Comunitatea Europeană respectă poziţia constituţională a comunităţii 

religioase din statele membre şi a culturilor sale ce fac parte din moştenirea comună 

culturală”. Dar moştenirea comună dintre statul constituţional şi identitatea statului  

nu au fost prezentate în textul definitiv, care a preferat expresii mai generale. 
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Formularea finală este importantă deoarece recunoaşte dreptul ca Bisericile să 

aibă o subiectivitate instituţională. Acest element este  inclus  în tabloul relaţiilor 

juridice, fiind inspirat de principiul de subsidiaritate (dintre Uniunea Europeană şi 

statul membru). Momentul  poate fi considerat începutul unei reconstrucţii sistematice 

unde să se precizeze acum de iure condito sau de iure condendo raportul de 

subsidiaritate dintre Biserici şi stat. 

          Uniunea Europeană stabileşte un raport între statutul religios şi drepturile 

naţionale. Pentru stat, acesta constituie un motiv de a evalua şi a disciplina. Pe de altă 

parte, Bisericile preferă să nu rişte cu privire la sistemul prezent de garanţii sau poziţii 

din unele legislaţii, pe care l-ar putea pierde. 

Spre deosebire de textul iniţial, trebuie menţionat că articolul I-52 nu se referă 

doar la statutul constituţional al organizaţiilor religioase, ci cuprinde o arie mai amplă, 

acoperind întregul statut juridic. 

Se impune întrebarea: competenţa pentru legislaţia comunitară poate să se 

exprime şi referitor la toate formele statutare ale Bisericilor? Anticipând formarea 

dreptului comunitar în materie, acesta va avea o competenţă absolută sau relativă? 

În cazul în care Uniunea doreşte norme comunitare, acestea vor trebui să 

respecte dreptul naţional. De aceea este imposibilă o legislaţie comunitară cu privire 

la Biserici. Aceasta ar fi mult mai restrictivă decât cea a unui singur stat. 

Uniunea „respectă şi nu prejudiciază” statutul de care se bucură Bisericile în 

statele membre. Aceasta înseamnă că dreptul comunitar trebuie să se conformeze în 

toate acele sectoare sau instituţii care sunt conduse de normele stabilite de state 

referitor la diferitele confesiuni. De exemplu, în ţările unde este valabil sistemul 

negociator (Italia, Spania), o normă comunitară care ar impune regimul separatist sau 

ar viola atribuţiile asumate, ar contraveni art. I-52 şi I. 

Multe state europene asigură în constituţia lor dreptul confesiunilor de a-şi 

vedea salvată propria identitate religioasă, ca o categorie juridică diferită de 

libertatea religioasă colectivă. 
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De asemenea Uniunea menţine un dialog deschis cu Bisericile, le recunoaşte 

„identitatea şi contribuţia specifică”, subliniat de paragraful 3 al aceluiaşi articol I-52. 

Prin aplicarea acestei norme se vor clarifica multe probleme. Una dintre ele 

priveşte identitatea şi contribuţia specifică, şi trebuie să fie compatibilă cu principiile 

generale ale Uniunii. Fixând principii comunitare care conduc la construcţia 

interpretativă a dreptului la identitate religioasă, se ajunge la moştenirea fixată în 

Preambul. 

Prezenţa activă a religiilor în sfera publică este întărită prin principiul 

democraţiei participative (enunţat în art.I-47 asupra asociaţiilor reprezentate şi a 

societăţii civile). 

O altă normă prevăzută în alineatul 3, art.I-52, asigură „dialogul deschis, 

transparent şi constant” dintre Uniune, Biserici şi organizaţiile filosofice şi  

neconfesionale, făcând constituţională metoda dialogului între Biserici şi organismele 

constituţionale. Aceasta are drept urmare semnarea primei Carte a drepturilor şi apoi a 

Constituţiei europene, în urma intervenţiilor COMECE şi KEK. 

Dialogul cu Bisericile, aflat în atenţia instituţiilor comunitare, va fi în sintonie 

cu laicitatea instituţiilor. De asemenea, în Carta constituţională se va regăsi 

contribuţia Bisericii,  în cuvintele solidaritate, pace, respectarea persoanei. 

Dialogul trebuie să aibă trei calităţi şi anume: să fie „constant”, „deschis” şi 

„transparent”, garantând confesiunilor metode de expunere participative. Aceste 

calităţi alături de aplicarea unor proceduri constante, care trebuie să valorizeze 

identitatea şi aportul fiecărei forme sociale, vor permite Uniunii să nu se rezume doar 

la un liber schimb. 

În acest sens paragrafele art.I-52 ale Tratatului Constituţional: 

 Dau formă prezenţei şi rolului Bisericilor ca entităţi colective în care subiectul 

trece de la individ la persoană; 

 Întrevăd posibilitatea reconstrucţiei sistemului prin reevaluarea statalităţii şi 

stato-latriei; 

 Semnalează o tendinţă inversă faţă de trecut, în sensul anticipării unui  



 114 

„constituţionalism societar”, sau constituţionalizarea autonomiilor sociale pe bază 

religioasă. 

 

10. „Catedralele vorbesc în linişte, Universităţile să vorbească cu voce tare!” 

 

Au trecut mai bine de şaizeci de ani de la întrebarea retorică şi provocatoare a 

lui Benedetto Croce: „De ce să nu ne numim creştini?” (1942). În acel an, întunecat 

pentru civilizaţia europeană, prin acest enunţ se afirma faptul că valorile 

creştinismului şi cele ale gândirii libere au contribuit la alimentarea drepturilor 

persoanei şi la consolidarea dimensiunii sociale. 

Trebuie să fie recunoscut atât Bisericii, cât şi Pontifului Roman, faptul că au 

demostrat unitate şi curaj în a insista ca moştenirea creştină să stea la baza „cetăţeniei 

europene”. De asemenea, este de remarcat faptul că şi negociatorii europeni nu au fost 

insensibili la cererile Bisericilor. 

Sunt necesare şi alte recunoaşteri pentru ca europenii să se numească 

eurocreştini. Dacă medierea politică a demonstrat mai mult decât o limită, cultura şi 

ştiinţa pot oferi ulterior mai mult. 

A alimenta cu valori creştine cetăţenii europeni nu este doar de datoria 

politicienilor. Este şi de datoria culturii, care, în faţa secularizării, nu poate ignora 

faptul că fenomenul religios rămâne cel mai mare factor social cu caracter voluntar. 

Ioan Paul al II-lea sublinia raportul între cultura europeană şi cea creştină 

astfel: „Datorită Veştii Bune a Evangheliei, fraţii şi surorile noastre au trăit de-a 

lungul secolelor. O respectau zidurile bisericilor, abaţiilor, spitalelor şi universităţilor. 

O proclamau volumele, sculpturile, tablourile şi o anunţau strofele poetice şi operele 

compozitorilor. Pe Evanghelie erau puse fundaţiile unităţii spirituale ale Europei”. 

De asemenea, cu ocazia acordării titlului de doctor honoris causa de către 

Universitatea poloneză din Opol, Pontiful afirma: „Astăzi se vorbeşte mult despre 

rădăcinile creştine ale Europei. Dacă ele sunt reprezentate de catedrale, opere de artă, 

muzică şi literatură, atunci vorbesc în linişte. Universităţile pot însă să vorbească cu 
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voce tare (...). Această voce poate să nu fie ascultată de cei dominaţi de ideologia 

laicismului continentului nostru, dar trebuie să fie transmisă de oamenii de ştiinţă, 

fideli adevărului istoric, ca o mărturie a faptului că ştiinţa şi înţelepciunea au crescut 

pe terenul fertil al creştinismului”. 

În acest apel către universităţi, ca ele să fie cele care să vorbească „cu voce 

tare” despre rădăcinile creştine, se poate vedea speranţa pe care o avea ex-docentul 

Universităţii din Cracovia, Ioan Paul al II-lea. Tuturor cadrelor universitare le-a 

adresat invitaţia să mărturisească că punctul forte al Occidentului este creştinismul. 

 Întrebări de control:  

9. Asupra cărui subiect insistă papa Ioan Paul al II-lea în Tratatul constituţional european? 

10. Care sunt cele trei forme de libertate pe care acesta le promovează?  

11. Ce rol au acestea în constituirea Uniunii?  

12. Care sunt cele două Tratate ce menţionează importanţa libertăţii religioase?  

13. Unde are loc Congresul asupra viitoarei Constituţii europene?  

14. Cu ce deziderate intervine Cardinalul Jean-Louis Tauran?  

15. Enunţaţi cele mai importante intervenţii prin care Papa Ioan Paul al II-lea îşi arată 

dezaprobarea asupra absenţei referirilor la Dumnezeu în Carta europeană.  

16. Ce organisme acţionează în spirit ecumenic în Europa?  

17. Enumeraţi cele trei propuneri pe care „Convenţia asupra viitorului Europei” trebuia să le 

formuleze la Laeken în 2001.  

18. Care este rolul KEK în promovarea valorilor creştine în Constituţia Europei?  

19. Ce marchează Constituţia europeană comparativ cu cea italiană?  

20. Cum reacţionează cele trei coordonate moştenire-valori-principii şi ce influenţă au asupra 

Constituţiei?  

21. Care noţiune de bază prezentă în Preambul face posibilă reintroducerea în discuţie a 

creştinismului?  

22. Prin ce argumente Carta susţine în mod indirect importanţa rădăcinilor creştine vis-a-vis 

de integrarea diferitelor confesiuni?  

23. Ce poziţie manifestă Uniunea în art.1-52 al Tratatului faţă de statutul Bisericilor?  

24. Care sunt instrumentle folosite şi ce forme îmbracă ele? 
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VI. REPREZENTAREA INTERESELOR RELIGIOASE 

ÎN PROCESUL CONSTITUŢIONAL EUROPEAN 

 

 

SUMAR: 1.Dimensiunea instituţională a libertăţii religioase. 2.Reprezentarea 

organizaţiilor religioase la Bruxelles. 3.Guvernarea europeană şi interesele Bisericilor şi 

ale organizaţiilor religioase.  

 

 

1. Dimensiunea instituţională a libertăţii religioase  

 

Anul 1997 marchează adoptarea unui „articol asupra Bisericilor”, de către 

Biserica Catolică şi cea Luterană Germană, cu ocazia organizării Conferinţei 

Interguvernamentale de la Amsterdam (16-17 iunie), care întăreşte dimensiunea etico-

spirituală a Tratatului. Pe lângă aceasta, articolul are rolul de a fixa principiul suprem 

în materie religioasă al conservării status-quo-ului, prin intermediul sistemului 

constituţional al oricărui stat membru. În acest mod este blocată influenţa comunitară 

asupra drepturilor ecleziastice naţionale. 

          Bisericile germane cer încă din iunie 1995, în  cadrul  Memorandumului asupra 

„statutului juridic al Bisericilor şi comunităţilor religioase din dispozitivul 

convenţional al Uniunii Europene”, introducerea unui articol care prevede respectarea 

de către comunitate a statutului constituţional de care se bucură comunităţile religiose 

în statele membre, aceasta fiind expresia identităţii de care se bucură acestea şi a 

culturilor sale. 

          Iniţial propunerea nu este acceptată, însă după o negociere, ea se regăseşte între 

declaraţiile anexe ale Tratatului de la Amsterdam. În Declaraţia nr. 11, Uniunea se 

angajează să respecte şi să nu prejudicieze legislaţiile interne cu privire la libertăţile 

religioase. 
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 „Uniunea Europeană respectă şi nu prejudiciază statutul prevăzut în 

legislaţiile naţionale pentru Biserici, asociaţii sau comunităţi religioase ale statelor 

membre. Uniunea Europeană respectă în mod egal statutul organizaţiilor filozofice şi 

neconfesionale”. 

          Trebuie observat că Declaraţia : 

 nu are o valoare juridică şi simbolică ca cea a unei norme constituţionale sau a 

unei norme comunitare care să facă parte din principiile generale ale dreptului 

comunitar; 

 nu recunoaşte elementului confesional rolul de egalitate în cadrul instituţiilor 

comunitare;  

 în sfârşit, pune pe aceeaşi linie subiectele confesionale cu „organizaţiile 

filozofice şi neconfesionale”. 

           Se părea că prin această Declaraţie se pierdea importanţa „rolului fondator al 

religiei în spaţiul juridic european”, însă  Tratatul de instituire a unei Constituţii 

pentru Europa, îi va conferi conţinutului său un aspect constituţional. 

          Prin faptul că Uniunea recunoaşte identitatea şi contribuţia specifică a 

Bisericilor şi organizaţiilor, se susţine de fapt un dialog deschis şi constant cu acestea. 

(art.I-52). 

          Articolul I-52 demonstrează că dacă se limitează consecinţele pe care dreptul 

comunitar le are asupra disciplinelor interne ale statelor, sunt favorizate cele care îşi 

favorizează propriile opţiuni. În acest mod, prin intermediul relaţiilor cu organizaţiile 

religioase, se poate influenţa exerciţiul puterilor publice, ori de câte ori legislaţia 

civilă poate afecta interesele statelor. 

          Se aşteaptă ca la nivel comunitar să se recunoască organizaţiile religioase 

autonome şi „ordinea proprie” a acestora. Aceasta în contextul în care principalele 

instrumente ale unui „dialog structurat” (14) sunt acordurile normative: tratate, 

convenţii şi înţelegeri între instituţiile politice şi cele religioase recunoscute ca atare 

(15). 
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În realitate, orientarea politică a instituţiilor europene manifestă o respingere a 

unui acord cu Biserica Catolică, deoarece acest fapt este dificil de acceptat de 

contextul juridic al Uniunii. Se pare că şi în cazul relaţiilor dintre instituţiile europene 

şi Uniune, în raportul de tip coordonator, poate exista posibilitatea de a se reproduce 

aceleaşi lipsuri. 

Trebuie observată şi discriminarea ce se face prin tutela acordată grupurilor 

religioase mai puternice, în defavoarea formaţiunilor cu caracter religios mai slab sau 

a grupurilor minoritare. Astfel, vena religioasă islamică (inserându-se pe structurile 

statale ale tradiţiei creştine-catolice, ortodoxe şi protestante, fără să uităm de tradiţia 

laică), evidenţiază toate limitele sistemului de negociere normativă a confesiunilor 

religioase cu statul, fapt demonstrat chiar de experienţele istorice produse.  

Acest tip de sistem ce se regăseşte în diferite orientări constituţionale, cere 

respectarea demnităţii umane şi religioase, aprobată doar ca principiu în toate 

constituţiile europene. De fapt, constituie o barieră faţă alte valori culturale care nu 

provin din societatea civilă occidentală.  

Este evident că într-un cadru organizatoric european viitor, este posibil ca 

„înţelegeri” şi „concordate” deja existente la nivel naţional să rămână permanente. În 

acest mod Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa intenţionează să 

garanteze  respectarea „tradiţiei”. 

În acelaşi timp rămîne puternic interesul manifestat de grupurile religioase, din 

punct de vedere organizatoric, faţă de procesul comunitar. Datorită unor fenomene 

sociale şi politice, Europa este caracterizată de prezenţa unei religiozităţi scăzute. De 

aici rezultă o anumită atitudine manifestată de confesiunile şi grupurile religioase. 

Acestea  sunt interesate să se legitimeze printr-o poziţie particulară în organizarea 

europeană. Ceea ce nu determină apariţia unei instanţe profunde a „religiei” în 

Europa, ci cea de entitate care nu este caracteristică şi asimilabilă oricărei mişcări 

ideologice. 
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2. Reprezentarea organizaţiilor religioase la Bruxelles  

 

În contextul comunitar, poziţia organizaţiilor religioase înregistrează în primul 

rând activismul Bisericii Catolice (manifestat şi de Sfântul Scaun). Acestea sunt 

progresiv interesate de mecanismele structurale ale organizaţiilor europene, 

comparativ cu instrumentele internaţionale şi comunitare de care depinde. 

Din 1970 Sfântul Scaun a stabilit raporturi diplomatice mai întâi cu 

Comunitatea europeană (ulterior cu Uniunea), acreditând un nunţiu apostolic care să 

facă parte din Parlamentul european. Prin prezenţa sa aici, el poate să-şi facă sinmţită 

face simţită opinia, cu ocazia elaborării documentelor mai importante. 

          La nivel ecleziastic european, Biserica Catolică, începând cu anii '70, a început 

un proces de adevărată şi proprie „restaurare”. În martie 1971, de fapt, se naşte 

Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE). Acest organism este în slujba 

Conferinţei episcopale Europene şi vrea să promoveze colaborarea între episcopi în 

Europa. Toţi preşedinţii Conferinţei episcopale Europene sunt membri ai CCEE, iar  

în prezent numără treizeci şi patru de membri. 

În 1980 s-a format Comisia Conferinţei episcopilor din Comunitatea 

Europeană (CECE, apoi denumită COMECE), din episcopi delegaţi de Conferinţele 

episcopale naţionale pentru ţările din Uniunea europeană. Este un organism cu un 

statut particular şi un secretar permanent la Bruxelles, care are scopul de a favoriza 

«(...) o strânsă uniune şi colaborare între Episcopate, şi între Episcopate şi Sfântul 

Scaun, în contextul necesităţilor pastorale care privesc Comunitatea Europeană» (art. 

3 al statutului)
 
. Dintre acestea, o deosebită atenţie este dedicată problemelor sociale şi 

juridice, mass-mediei, bioeticii, prezenţei islamismului în Europa, precum şi orientării  

Uniunii către noi ţări. Astfel, se aşteaptă ca Grupul Consilierilor politici ai 

Preşedintelui din Comisia Europeană (GOPA) să organizeze, de patru ori pe an, o 

sesiune informativă cu toţi partenerii de dialog. 

            În prezent la Bruxelles sunt alte cincizeci de birouri de reprezentanţă 

permanentă a asociaţiilor religioase care, periodic, au întrevederi cu instituţiile 
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comunitare. Comunitatea anglicană, participă la Commission for church and society of 

the conference of European churches.  Biserica ortodoxă, se regăseşte prin Bureau de 

l'Eglise orthodoxe aupres de l'Union europeenne, iar biserica ortodoxă greacă este 

unica biserică ortodoxă majoritară dintr-o ţară membră din Uniune, dotată cu o 

proprie reprezentare în Uniune. Budiştii, participă la dialogul cu GOPA prin Union 

bouddhiste europeenne, iar musulmanii prin Conseil musulman de cooperation en 

Europe încearcă să servească intereselor juridice instituţionale ale confraţilor de 

aceeaşi religie europeni. 

 

2. Guvernarea europeană şi interesele  

     Bisericilor şi ale organizaţiilor religioase 

 

După Tratatul de la Maastricht (1992), conceptul de “dialog social” a devenit 

o realitate. Prin aceasta s-a luat cunostinţă de valenţa socială a constituţiei economice 

europene. Nu în aceeaşi măsură s-a conştientizat şi necesitatea de a acţiona în sens 

pozitiv asupra condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor europeni, a educaţiei, a discriminării, 

a egalităţii între sexe şi a sănătăţii (deja Carta drepturilor sociale din 1989 a 

demonstrat condolidarea unui consens politic în câteva direcţii). 

Dificultatea majoră constă în realizarea unui model social european unitar, 

idee comună a raporturilor dintre autoritatea comunitară şi subiecţii implicaţi în 

solidaritate, precum şi o serie întreagă de intervenţii menite să favorizeze coeziunea 

socială şi civilă. 

În Declaraţia nr. 23 aferentă Tratatului de la Maastricht, se prevede 

implicarea cooperării comunitare prin „acţiuni şi organizaţii de solidaritate socială”. 

Un alt moment fundamental este reprezentat de adoptarea Cărţii Albe în 

guvernarea europeană (publicată la 25 iulie 2001). Prin acest document, Comisia 

invită la implicarea în procesul de elaborare a politicii europene pe toţi cetăţenii 

comunitari, sindicatele, întreprinderile, profesiile, acociaţiile non profit, autorităţile 

regionale şi locale, Bisericile, comunităţile religioase. Europa decide astfel să 
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reconstruiască nucleul său, bazându-se pe dialog şi promovarea valorilor tradiţional 

europene. 

O altă problemă o reprezintă rezolvarea negocierilor cu interes specific, 

deoarece sunt puse în umbră de cele generale. Astfel, Comisia europeană a iniţiat 

unele acţiuni (promovarea iniţiativelor politice, elaborarea regulamentelor ataşate la 

legea comună, reprezentarea internaţională a Comunităţii, vigilenţa în respectul 

drepturilor comunitare), ce au rolul de a coordona interesele multiple care gravitează 

în interiorul intereselor generale politice comunitare. Aceste îndatoriri se situează în 

centrul procesului decizional care presupune mai multe negocieri şi medier. Se naşte 

astfel o politică în care gestionarea raporturilor cu diferitele centre de referinţă ale 

intereselor, se inspiră din criteriile propriilor drepturi instituţionale. În acest sens, 

Secretarul general şi Cabinetul Preşedintelui au un fundamental rol de mediere şi de 

îndrumare. De asemenea, apare necesitatea unui dialog deschis cu grupurile de 

presiune (organizaţiile religioase incluse), invitându-le să se doteze cu propriul cod de 

conduită (în pratică, autoregularizarea). 

 În reglarea coeziunilor dintre diferite alegeri politice şi integrarea politică  

comunitară, implicarea grupurilor religioase pare coerentă, din perspectiva unei 

„democraţii participative” (art. I-47). În Cartea Albă, Comisia europeană a sugerat că 

şi raporturile cu comunităţile religioase pot rămâne în lumina tradiţiei naţionale. Prin 

urmare, s-a permis Bisericilor şi comunităţilor religioase să aibă „o particulară 

contribuţie de a determina”. Formula este „abstractă”, putând fi interpretată, în sensul 

că organizaţiile religioase, nu constituie doar un moment calificat al procesului de 

constituire european, ci în calitate de grupuri care au o presiune revendicativă, 

acţionează asupra instituţiilor europene pentru tutelarea intereselor religioase. Ele nu 

pot fi limitate doar la “valorile de bază” a diferitelor grupuri, inspirate din modelele 

de constituire civilă, ci ele revendică tutela religioasă, atunci când legislaţia comună le 

poate pune în pericol, în cazul justiţiei de grup. 
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În acelaşi timp se stabilea, la diferite niveluri ale Uniunii Europene, spaţiul 

obligatoriu în care pot fi renegociate funcţiile şi atribuţiile politice relative în 

reglementarea factorilor religioşi. 

Pentru a nu prezenta aceeaşi formulă tradiţională a sistemelor fondate pe 

stipularea concordatelor, în care o Biserică de stat sau naţională e fondată pe separarea 

dintre stat şi confesiunile religioase, dreptul comunitar este caracterizat de noi forme 

de confruntare cu reprezentanţele tipice confesionale. 

În acest context, bazat pe “pluralismul extern”, Biserica din Roma şi alte 

organizaţii confesionale dominante din alte state europene, exercită presiuni pentru 

determinarea unui proces structural participativ. 

De fapt aceste organizaţii nu au perturbat naşterea instituţiilor suveran-

naţionale, în intenţia lor de a diferenţia clasele politice care au însoţit şi determinat 

procesul de integrare europeană. Ele au creat forme de coordonare între capacitatea 

lor de a se alătura şi stimula procesul comunitar. 

Prezenţa reprezentanţilor Bisericii (1970, acreditarea Nunţiului apostolic a 

Bisericii Catolice în Uniunea Europeană), a fost caracterizată mai mult de tratate de 

pace şi fraternitate, ceea ce nu a adus o contribuţie deosebită la elaborarea doctrinelor 

care au avut ca rezultat formarea noilor instituţii economice şi politice. Din momentul 

în care Statul a avertizat ancorarea procesului de integrare la acela al dreptului 

fundamental, organizaţiile religioase au forţat prezenţa lor instituţională în Parlament, 

Consiliu şi mai ales în Comisia Uniunii Europene, fiind astfel admişi ca „interlocutori 

privilegiaţi” în edificiul „noii Europe”. 

Putem aminti, în acest sens, Charta Oecumenica semnată la Strasburg la 22 

aprilie 2001, ca şi concluzie a întâlnirii ecumenice a Bisericilor creştine. În aceasta se 

subliniază că: „Bisericile promovează o unificare a continentului european. Nu se 

poate ajunge la unitate în timp fără valori comune”. De asemenea, COMECE, a 

prezentat, la reuniunea Consiliului European din Laeken (14-15 decembrie 2001) o 

Declaraţie în care, la punctul 10, se specifică că: „Bisericile şi comunităţile religioase 

pot şi doresc să furnizeze o contribuţie specifică la unele proiecte. Aceasta (...) 
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dezvoltă un rol important pentru promovarea respectului reciproc, de participare, de 

cetăţenie, de dialog şi de reconciliere între popoarele Europei”. 

În opinia unor analişti politici, poziţia constituţională a structurilor 

confesionale determină o poziţie particulară faţă de ordinea europeană. În acest mod 

ele devin entităţi ce nu mai pot fi comparate cu mişcările ideologice „nedeterminate”. 

În realitate, dacă această specificare este tratată în contextul “rolului instituţional” de 

participare la deciziile comunităţii, riscă să creeze obstacole chiar din cauza unor 

conotaţii politice particulare ale organizaţiilor confesionale. 

În acest mod se ajunge la un rezultat inegal în deciziile politice cu privire la 

marile confesiuni religioase pe scenariul statelor europene. În această fază de tranziţie 

se riscă îndepărtarea de la metoda democratică tocmai prin proliferarea „puterii 

părţii”. Astfel, responsabilitatea politică directă a autorităţilor  publice  şi a 

reprezentanţilor statelor suverane, va fi preluată de o gestionare comună a lucrurilor 

publice în interesul părţilor. 

Dreptul Bisericii de a se organiza şi de a acţiona la nivel social, nu poate 

împiedica crearea unui Statut european al Confesiunilor religioase. De aceea, un 

document care să aprobe relaţionarea grupurilor religioase cu Uniunea Europeană, 

după modelul raporturilor de tip concordat dintre Biserica Catolică şi Statul italian, se 

va finaliza prin afirmarea clară şi substanţial laicizată a acestora din perspectiva 

Uniunii. 

Art. III-211, alineatul 1, din Tratatul de instituire a Constituţiei pentru Europa, 

afirmă: „Comisia promovează consultarea partenerilor sociali la nivelul Uniunii şi 

adoptă orice măsură utilă pentru a facilita dialogul acestora, asigurând o susţinere 

echilibrată a părţilor”. Cu această afirmaţie se recunoşte reala existenţă a pluralităţii  

operante în teritoriu, dar rămâne la nivelul Comisiei, ca instituţie promotoare şi 

coordonatoare, datoria de a gestiona procesul de coordonare a societăţii în formarea 

actelor de guvern pentru binele comun.  
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Întrebări de control:  

1. Ce evenimente marchează militantismul Bisericilor în ceea ce priveşte recunoaşterea statu-

quo-ului pe plan european?  

2. Enumeraţi „negaţiile” Declaraţiei.  

3. A nalizaţi limitele sistemului de negociere normativă a confesiunilor religioase cu statul.  

4. Ce etape marchează activitatea Bisericii Catolice în procesul de integrare în Uniunea 

Europeană?  

5. Enunţaţi  etapele prin care se elaborează modelul social european.  

6. Care este rolul Bisericii Catolice în acest context?  

7. Ce document marchează întâlnirea ecumenică a Bisericilor creştine? 
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VII. BISERICI ŞI STATE  

ÎN EVOLUŢIA „FENOMENULUI EUROPEAN” 

 

 

SUMAR: 1. Bisericile şi competenţele sale în cadrul Uniunii Europene 2. Implicaţiile 

politice ale Uniunii Europene în procesul de democratizare al organizaţiilor religioase  

3. Rolul Bisericilor în relaţiile politico-religioase. 4. Pluralismul european între 

diversitatea şi unitatea organizaţiilor sociale. 

 

 

1. Biserica şi competenţele sale în cadrul Uniunii Europene 

 

În tratarea acestui aspect ne vom folosi şi de studiile întreprinse de Facultatea 

de Drept a Universităţii Molisano din Campobasso (Italia), care şi-a ales ca tematică 

pentru anul universitar 2003-2004 condiţia juridică a organizaţiilor religioase în 

procesul constitutiv european, alegere ce a fost determinată pe atunci şi de puţinul 

timp rămas (aşa se credea la acel moment) până la semnarea Constituţiei europene de 

către toate statele membre. Acest lucru ni se pare necesar, fiind cunoscut tuturor 

faptul că organizaţiile confesionale dominante din statele fondatoare ale Europei s-au 

implicat considerabil în obţinerea introducerii în Constituţie a unei menţionări 

explicite a rădăcinilor creştine a culturii europene  

 O analiză atentă subiectului ar putea modifica încadrarea generală a 

competenţelor sistemului de puteri şi de organisme europene în materie de fenomen 

religios şi, prin urmare, a relaţiilor dintre individ şi formaţiunile sociale cu caracter 

religios care pot exista în acest scenariu instituţional. 
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Pornind de la constatarea empirică a prezenţei active pe scena europeană a 

numeroase organizaţii religioase, de o importanţă mai mare sau mai mică, şi de la 

acţiunile pe care le desfăşoară unele dintre acestea pentru a deveni protagoniste în 

procesul de formare a Uniunii statelor, se impune o primă aprofundare a diferitelor 

aspecte ale fenomenului. 

 Uniunea Europeană este o uniune de state ce constituie un nou subiect 

instituţional, care în urma transformării progresive a produs o Constituţie şi care  

şi-a creat un sistem original şi articulat de puteri, organisme, norme, justiţie şi funcţii. 

Din Uniune fac parte mai multe popoare, chiar şi foarte diferite, unite mai mult din 

dorinţa de pace, bunăstare şi dezvoltare, orientate nu numai către dezvoltarea 

economiilor, ci şi către îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a condiţiei umane. Pornind de la 

aceste premise, este bine-venită şi competenţa instituţiilor europene în materie de 

religie, privită în general ca un comportament uman pozitiv. 

 În consecinţă, fenomenul religios este considerat de către instituţiile europene 

nu numai ca o dimensiune a comportamentului individual, ce presupune mai multe 

cereri şi aşteptări, dar şi ca o dimensiune a comunităţilor religioase, a organizaţiilor 

din teritoriu, în special a celor care au o pondere semnificativă în structurarea istorică 

a statelor naţionale. 

 Competenţa instituţiilor europene în materie religioasă, este efectiv şi în 

principal stabilită din perspectiva tutelării drepturilor omului, a binelui persoanei 

umane, care constituie baza de „valori” acceptate de toate statele fondatoare şi apoi de 

către statele admise, cu principii elaborate în procesul de evoluţie europeană de la o 

simplă piaţă comună până la un subiect politic internaţional.  

 Atenţia acordată organizaţiilor europene, comunităţilor cu caracter religios 

existente în spaţiul geografic european (şi contactelor instituţionale cu acestea) este 

determinată de procesul de formare a principiilor, de diferenţele dintre declaraţii, 

analizate de către Curtea de Justiţie comunitară şi de către Curtea de la Strassbourg. 

 Manifestaţii cu rol semnificativ ale instituţiilor europene au avut loc în 

momentele în care subiecţi individuali sau colectivi au invocat tutela juridică a Curţii 
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pentru Drepturile Omului în probleme specifice, apelând din când în când la puteri 

europene, politice sau normative, prin intermediul individualizării juridice a 

patrimoniului de valori fondate, dar nu întemeiate într-un act normativ, sau chiar cu 

referire la disciplinele juridice interne ale statelor în privinţa aplicării sau  

non-aplicării corecte ale acestora. 

 Forme indirecte de presiune şi condiţionări, până la recunoaşterea rolului direct 

al organizaţiilor confesionale în privinţa deciziilor organismelor europene, au fost 

exercitate prin intermediul organismelor politice ale statelor naţionale din spaţiul 

european, în special pentru fenomenul bine-cunoscut al prezenţei, în cadrul fiecărui 

stat al Uniunii, al unor organizaţii religioase dominante, printre care Biserica Catolică 

în Italia şi Spania, Biserica Ortodoxă în Grecia, Biserica Anglicană în Anglia şi 

Biserica Luterană în ţările din nordul Europei. 

 Nu se poate afirma că Bisericile au avut un rol decisiv, direct şi pozitiv, în 

structurarea Uniunii Europene, fapt datorat, probabil, şi unor rivalităţi existente din 

punct de vedere istoric, dintre diferitele confesiuni religioase dominante. 

 În acelaşi timp, este pusă sub semnul întrebării structurarea organizaţiilor 

religioase, a obiectivelor de pace şi de bunăstare care au contribuit la construcţia 

Europei. 

 

2. Implicaţiile politice ale Uniunii Europene în procesul de democratizare                                

al organizaţiilor religioase           

 

 În ceea ce priveşte politica de deschidere şi de primire care caracterizează 

procesul de constituire al Uniunii Europene, pentru a deveni efectivă democratizarea 

funcţionării ei, regulile şi instituţiile Uniunii prefigurează forme de observare, de 

comunicare şi de schimb cu organizaţiile religioase prezente în spaţiul său teritorial şi 

politic, ca şi în cazul celorlalte forme de organizaţii colective cu aceleaşi interese 

prezente în Uiune.  
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 În afară de atenţia directă asupra omului, asupra exigenţelor lui şi, prin urmare, 

asupra libertăţilor fundamentale (printre acestea, libertatea religioasă personală), 

procesul de convieţuire a popoarelor Uniunii implică şi atenţie faţă de formaţiunile 

sociale cu caracter religios, în ceea ce priveşte rolul de producţie a valorilor 

existenţiale pe care acestea le au, şi faţă de respectul pe care ar trebui să-l aibă tutela 

libertăţii religioase vizând raportul de apartenenţă confesională. Aceasta din urmă îi 

leagă pe indivizi de asociaţiile confesionale şi, respectiv, impune o alegere. 

 Această atenţie trebuie să fie structurată astfel încât să favorizeze armonia şi 

convieţuirea paşnică între popoare, evitând orice formă de privilegiere sau de limitare 

discriminatorie între subiecţi, individuali sau colectivi, ţinând seama de faptul că 

aceste comunităţi religioase existente în fiecare realitate locală nu întotdeauna 

beneficiază de tratamente egale şi de garanţii omogene din partea statului. În Italia, de 

exemplu, se distinge statutul juridic al „confesiunilor religioase”, numite în articolele 

8 şi 7 ale Constituţiei „asociaţii sau instituţii cu caracter eclezial sau cu scop religios 

sau de cult”. 

În consecinţă, există o adevarată ierarhie a organizaţiilor cu caracter religios. 

 Problema pe care o vom întâmpina este următoarea: ce tip de atenţie faţă de 

organizaţiile religioase ar trebui să acorde instituţiile europene şi ce reguli, în 

consecinţă, va trebui să emită Uniunea, în cazul în care Uniunea însăşi reprezintă un 

tip deosebit de organizaţie politico-instituţională, cu diversităţi culturale şi istorice ce 

caracterizează popoarele din cadrul statelor care o compun şi cu relaţii care derivă din 

angajamentele interne ale statelor individuale. 

 Singurul motiv explicit de atenţie a Uniunii faţă de organizaţiile colective cu 

caracter religios, numite Biserici, era consemnat, până în ziua de azi, în Declaraţia nr. 

11 aferentă Actului final al Tratatului de la Amsterdam din 1997. 

 Declaraţia avea o anumită valoare politică, dar nu şi o valoare normativă şi 

eficace la fel de bună. Documentul obliga Uniunea să respecte condiţia juridică 

rezervată individual organizaţiilor confesionale din cadrul statelor membre. 
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 Acest act a constituit o primă victorie a confesiunilor religioase, atât în ceea ce 

priveşte recunoaşterea existenţei lor la acel nivel, cât şi referitor la mecanismul de 

apărare al regimurilor interne ale statelor, în special pentru grupurile religioase 

dominante. 

 Acesta este rezultatul presiunii exercitate de confesiunile religioase dominante 

din fiecare stat asupra guvernelor, asupra organizaţiilor comunitare, inclusiv prin 

intermediul noilor organisme religioase (de exemplu, Comisia Episcopatelor a Uniunii 

Europene – COMECE), înfiinţate cu scopul de lobbying în acel context sociopolitic. 

În acelaşi timp, nu ne poate scăpa din vedere elementul conservator din această 

Declaraţie, care pare să reprezinte o formă de afirmare a incompetenţei Uniunii în 

materie de disciplină şi în ceea ce priveşte rolul organizaţiilor religioase. În acest sens, 

pare să se afirme o autolimitare a Uniunii în favoarea autorităţii statelor, ţinând cont 

de consecinţele dezvoltării autonome în cadrul european a unei culturi pluraliste şi a 

libertăţii religioase personale, diminuând rolul de intermediator politic între guverne 

şi credincioşi, pe care confesiunile religioase dominante încearcă în diferite modalităţi 

să-l exercite în contextul naţional în care operează. 

 În Declaraţie se stipulează că problemele nerezolvate în interiorul statelor – 

referitoare la discrepanţele de tratament între religiile dominante şi cele minoritare sau 

la interpretarea unor libertăţi civile ale cetăţenilor – nu sunt de competenţa Uniunii. 

 Pe de altă parte, Uniunea Europeană are o atenţie deosebită faţă asociaţiile 

religioase, cum se poate bine observa în drepturile fundamentale ale omului. 

 Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, semnată la Nisa la 7 

decembrie 2000, definea libertatea religioasă a omului ca fiind o situaţie subiectivă, 

analizând diferite aspecte, chiar şi cu privire la flexibilitatea raportului de apartenenţă 

la un grup confesional, lăsând astfel pe plan secundar organizaţiile religioase, 

considerate un fenomen existent, şi având ca obiectiv principal promovarea persoanei 

umane. 
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 Enunţarea principiilor Cartei drepturilor fundamentale1 şi a Declaraţiei nr. 11 

aferente Tratatului de la Amsterdam
2
 are consecinţe ce trebuiesc analizate cu 

deosebită atenţie. 

 Pe de o parte, se afirmă rolul principal al persoanei, al exigenţelor şi drepturilor 

sale, iar pe de altă parte se confirmă – cum s-a precizat deja – relaţiile dintre state şi 

religiile dominante din cadrul fiecărui stat, realizate frecvent, ca şi în Italia, în baza 

unui acord. Aceeaşi sursă face referire la un dialog deschis, transparent şi constatnt 

cu Bisericile – recunoscând identitatea şi contribuţiile acestora (nr. 3, art. 11-10). 

 În acest sens, în afară de recunoaşterea explicită a existenţei şi a rolului 

Bisericilor, este asigurat un „drept de consultare permanent”, care pare important 

pentru a face cunoscut punctul de vedere al Bisericilor în constituirea actelor Uniunii. 

 Amploarea denumirilor: „Biserici”, „organizaţii filozofice şi neconfesionale”, 

pare că nu ajută la continuarea unei ierarhizări deja prezente, aşa cum este de exemplu 

în mediul italian. Confesiunile dominante, în special Biserica Catolică, au înţeles 

această abordare ca o diminuare a propriului rol, în legătură directă cu funcţia politică 

(şi de subiect suveran) care le-a fost recunoscută în unele state. Dar această abordare 

pare să vină din logica clasică a suveranităţilor naţionale, care a fost şi scopul luptei 

între noul stat italian din epoca liberală şi Biserica Catolică, urmată de Concordatul 

din 1929, într-un alt context politico-instituţional, diferit de ceea ce reprezintă 

Uniunea Europeană. 

 Metoda acestei încadrări generale derivă limpede din politica europeană şi,  

într-o anumită măsură, constituie forţa şi inovaţia instituţiei europene
3
. 

 Şi mai dificilă pare enumerarea pricipiilor şi regulilor pentru a determina rolul   

fiecărei asociaţii religioase pe care trebuie să şi-l asume în procesul considerat. 

 Aceste enunţări sunt destul de echivoce, mai ales că rămân diferenţele dintre un 

stat democratic şi organizaţiile confesionale specifice
4
. Aceasta nu înseamnă că 

trebuiesc negate contribuţiile pozitive care ar putea rezulta din dialogul reciproc dintre  

autorităţile politice şi organizaţiile cu caracter religios, ci trebuie să se distingă net 

rolurile lor specifice în dinamica raporturilor sociale.  
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 În consecinţă, abordarea fenomenului organizaţiilor religioase în Constituţia 

europeană este destul de puţin precizată cu privire la rolul şi funcţionalitatea libertăţii 

religioase menţionate, garantată omului şi colectivelor de oameni, ţinând cont că este 

vorba de cea mai importantă lucrare normativă europeană. 

 

  

3. Rolul Bisericilor în relaţiile politico-religioase 

 

  Conceptul de „bună cooperare” este fundamentat pe o presupusă 

complementare a rolurilor Bisericilor din cadrul Uniunii, în vederea unor obiective 

comune. Dar, analizând regulamentele interne ale statelor, conceptul pare să asume 

conotaţii diferite în urma evoluţiilor istorice din cadrul respectivelor state, 

demonstrând imposibilitatea Bisericilor de a accepta în totalitate regulile puterii 

civile, deoarece unele sunt în contrast cu patrimoniul valorilor creştine. 

 Rolul unui organism religios, aşa cum este un sediu pe lângă organizaţiile 

internaţionale, reprezintă doar o participare din partea reprezentanţei religioase, dar 

care nu intervine în relaţiile dintre state cu privire la rolul pe care acesta şi celelalte 

Biserici l-ar putea avea între state sau în Europa. 

 Asimilarea Bisericii de către stat, ca „observator” în cadrul organismelor 

internaţionale, nu trebuie să implice şi o identificare cu rolul şi responsabilitatea 

statelor, reprezentate de popoarele Uniunii. 

 Un rol semnificativ îl au Bisericile în generarea valorilor pozitive pentru 

convieţuirea umană, încă de la crearea valorilor fundamentale ale statelor Uniunii. 

Dar colaborarea dintre acestea şi Uniune nu trebuie să depăşească mediul recunoscut 

tuturor formaţiunilor sociale, inclusiv celor cu caracter non-religios (familii, asociaţii, 

instituţii civile), având finalitate coerentă cu acele obiective comune. 

 Acest rol nu trebuie să creeze confuzie între competenţele politicii şi cele ale 

religiei. În orice democraţie, primii trebuie să supravegheze instituţiile civile (fără să 

excludă rolul diferitelor componente sociale), religia putând să intervină în sfera 
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politicii doar la nivelul stimulilor subiectivi şi colectivi, acest lucru nereprezentând o 

contribuţie ab estrinseco, şi respectând instituţiile guvernului societăţii. 

 În această problematică poate fi încadrată şi cererea, exprimată atât de către 

Papa, cât şi de Biserica Catolică, în care se solicită de la organismele religioase 

europene de coordonare (de exemplu, Consiliul Conferinţei Episcopale din Europa – 

CCEE, organism care reuneşte toate Conferinţele Episcopale Romano-Catolice din 

continentul european; la fel, şi Conferinţa Bisericilor Europene – KEK, organism din 

care fac parte Bisericile ortodoxe, reformate, anglicane şi vetero-catolice din Europa;  

COMECE, etc.) menţionarea rădăcinilor creştine din Europa în Constituţia 

Europeană.  

 Cererea reprezintă un subiect de controverse şi a întâmpinat un refuz clar din 

partea unor state (Italia nu se numără printre acestea). 

 Refuzul a venit, în ciuda faptului că împărtăşesc aceleaşi obiective europene, şi 

anume pacea dintre popoare, din partea naţiunilor care nu-şi pot determina propriile 

rădăcini şi nu au o caracterizare precisă. Totuşi, diversitatea tradiţiilor popoarelor 

europene a produs fenomenul pozitiv de intensificare a dialogului între organizaţiile 

religioase dominante şi se încearcă depăşirea rivalităţilor istorice, pentru a se evita 

obstacolele din calea integrării tradiţiilor religioase diferite, cum ar fi cea a Turciei 

islamice. 

 Subiectul nici nu poate fi logic evitat în cadrul fenomenului macroscopic în 

deplină desfăşurare în Europa, „transhumanţa biblică de popoare”, popoare care se 

mută din ţările cele mai sărace spre ţările mai bogate (în diferite state din Europa): 

emigrarea. 

 

4. Pluralismul european între diversitatea şi unitatea organizaţiilor sociale 

  

 Europa este un subiect deosebit de important în cadrul fenomenului de 

emigrare, care se manifestă prin aportul şi prezenţa unor popoare având culturi, istorii, 

religii şi rădăcini destul de diferite faţă de cele din ţările de destinaţie. 
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 În acelaşi timp, în societatea europeană se manifestă comportamente diferite şi 

contradictorii atât din partea instituţiilor statului-gazdă, cât şi din partea indivizilor; 

asistăm la multe episoade de rasism sau de xenofobie, dar şi de comportament 

primitor şi binevoitor. Chiar şi din partea emigranţilor se manifestă comportamente 

contradictorii şi diferite: de la aşteptările de includere cu titlu deplin în statul-gazdă 

(servicii sociale, drepturi civile, cetăţenie) până la revendicări de identitate împinse 

până la „separatism”, care depăşesc limitele de acceptare din partea statului şi a 

culturii gazdă. 

 Cu privire la un astfel de fenomen, diferite state europene răspund cu politici 

neomogene, legate de istoria naţională, de cadrul politic, oricum influenţate de 

anumiţi factori, aşa cum este ex-colonialismul sau pretenţii de superioritate culturală. 

 Se observă însă necesitatea unei politici echilibrate, analizate de la caz la caz, 

cu scopul de a evita atât îndepărtarea celor care cer găzduire, cât şi apariţia unui fel de 

„ocupare culturală”, care ar conduce la crearea de ghetouri, locuite de populaţii cu 

„statut diferenţiat”. 

 Pentru o astfel de politică este necesară înţelegerea efectului pluralismului, şi  

de depăşirea formelor exclusiviste încă prezente ale confesiunilor. Este nevoie de o 

căutare, aşa cum s-a întâmplat şi la Adunarea constitutivă italiană din 1947, a 

factorilor de împărtăşire a valorilor şi principiilor a părţilor implicate, pentru a 

favoriza acel pluralism care implică atenţia faţă de diversitate, fără a se renunţa la 

unitatea şi solidaritatea organizaţiilor sociale proprii. 

 Aceasta va implica şi o analiză atentă în vederea revizuirii şi eliminării tuturor 

acelor „acte” juridice, moştenite de la regimurile precedente sau create de curând, care 

menţin atenţia privilegiată acordată unei organizaţii confesionale dominante, prin 

simpla aplicare a principiului laicităţii, echidistant faţă de asociaţiile religioase, dar 

care să respecte moştenirea culturală şi religioasă a fiecărui stat. Prin urmare, poate 

continua, de exemplu, expunerea crucifixului în locurile publice din ţările majoritar 

catolice şi în acelaşi timp să fie interzisă ostentaţia faţă de simbolurile religioase (de 
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exemplu, vălul islamic, semn al refuzului de integrare în ţara-gazdă), aşa cum s-a 

stabilit în Franţa. 

 De fapt, orice privilegiu, într-o societate pluralistă, se întoarce împotriva 

privilegiatului, făcând astfel să devină problematice şi fenomenele marginale şi 

nesemnificative. 

 Cu toate acestea, în absenţa vechii omogenităţi culturale (cândva existente cel 

puţin în interiorul statelor naţionale), îndeosebi a unui proces ca acela de integrare 

europeană, acceptarea pluralismului şi a diversităţilor reciproce implică acceptarea 

unei neutralităţi, care este contrariul afirmaţiei de identitate orgolioasă a rădăcinilor 

creştinătăţii din Europa, la care s-ar adăuga politica excluderii diferenţelor. 

 Distincţia dintre politică şi religie a permis dezvoltarea drepturilor umane fără 

diferenţe religioase, rasiale sau de sex. Prin urmare orice decizie care implică forme 

improprii de interzicere, ar constitui limite contrare faţă de logica procesului 

european. 

 Dezbaterea este deschisă. Poziţia organizaţiilor religioase este interpretabilă în 

multe moduri. Soluţiile la care s-a ajuns în acest moment reprezintă un prim rezultat 

al discuţiilor pe această temă, dar este nevoie în continuare de noi răspunsuri 

clarificatoare care să definească mai exact rolul şi specificul organizaţiilor religioase 

din perspectiva pluralismului european. 

 

Întrebări de control:  

1. Pe ce „criterii valorice” este coordonată activitatea instituţiilor europene în materie 

religioasă?  

2. Care Biserici din Europa au militat în mod special pentru recunoaşterea rolului direct al 

organizaţiilor confesionale în privinţa deciziilor europene?  

3. Ce document marchează prima victorie a confesiunilor religioase şi care este valoarea sa? 

4. Care sunt cele două documente ce conţin indicaţiile disciplinare ale Uniunii Europene 

asupra religiilor?  

5. Enunţaţi rolul Bisericilor în raportul politico-religios.  
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6. Care sunt efectele emigrării în Europa?  

7. Care sunt măsurile ce trebuiesc luate pentru a evita efectele negative ale pluralismului? 

 NOTE 

   
1 
Articolul II-71 al Constituţiei europene.   

2 
Articolul I-52 al Constituţiei europene. 

3
 G. Macri, Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova 

Europa politica, Torino, 2004. 
4
 V. Tozzi, Patti e diversità di fini tra Stato e Confessioni religiose, în Anuario de derecho 

eclesiastico de l'Estado, vol. 4, 1988, pp. 59 ss. 

 

IX. CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE  

A UNIUNII EUROPENE 

 

SUMAR: 1.Etapele care au condus la proclamarea Cartei. 1.1.Componenţa Convenţiei 

şi organizarea activităţilor. 2.Carta – aprofundare şi aplicare. 2.1.Orientările Cartei şi 

includerea în proiectul Tratatului care instituie o Constituţie pentru Europa. 2.2.Carta 

- parametru de referinţă în domeniul juridic. 2.3.Echipa de experţi independenţi în 

materie de drepturi ale omului. 

 

            Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la Nisa, la 7 

decembrie 2000, constituie sinteza valorilor împărtăşite de statele membre ale Uniunii 

Europene. Finalitatea sa este enunţată în Preambul: „este necesară consolidarea 

protecţiei drepturilor fundamentale, făcându-le mai vizibile prin Cartă, în spiritul 

evoluţiei societăţii, a progresului social şi a dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice”. 

 

1. Etapele care au condus la proclamarea Cartei 

 

          A  50-a aniversare  a  Declaraţiei universale a drepturilor omului, a constituit 

debutul unei dezbateri despre oportunităţile înscrise în catalogul drepturilor 

fundamentale. S-au făcut referiri la drepturile economice şi sociale ale cetăţenilor 
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europeni, bazate între altele pe jurisdicţia Curţii Europene de la Strassbourg. În 

elaborarea acestor drepturi au fost parcurse următoarele etape: 

a) 3-4 iunie 1999: Consiliul European din Germania a considerat necesar să  

reunească aceste drepturi în Carta drepturilor fundamentale, recunoscute de 

Uniune, pentru a da acestora mai multă vizibilitate. Şefii de stat sau de guvern se 

asteptau  ca  această Cartă să cuprindă: 

 principiile generale aprobate de Adunarea Europeană, rezultate din tradiţiile 

constituţionale comune statelor membre; 

 drepturile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii ;  

 drepturile economice şi 

 drepturile sociale enumerate în Carta socială europeană şi în Carta comunitară 

a drepturilor sociale fundamentale ale muncitorilor, aflate sub jurisdicţia Curţii 

de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

b) 15-16 octombrie 1999: Consiliul European de la Tampere a autorizat, între 

altele, instituirea modalităţilor practice a instituţiei în sarcina cărei i-a fost atribuită 

elaborarea proiectului Cartei drepturilor fundamentale. Acesta s-a ocupat în mod 

special şi de crearea unui spaţiu de libertate, siguranţă şi justiţie în UE. 

c) 17 decembrie 1999: această instituţie este formată şi a fost numită Convenţie. 

d) 2 octombrie 2000: proiectul este adoptat. 

e) 13-14 octombrie 2000: Consilul European de la Biarritz aprobă în unanimitate 

proiectul şi îl trimite Parlamentului European şi Comisiei. 

f) 14 noiembrie 2000: Parlamentul îşi exprimă acordul său. 

g) 6 decembrie 2000: Comisia exprimă acordul său. 

h) 7 decembrie 2000: la Nisa, Preşedintele Parlamentului European, al Consiliului 

şi al Comisiei au semnat şi au proclamat solemn Carta în numele celor trei instituţii. 

Cu toate acestea, şefii de state şi de guverne reuniţi la Nisa au decis să nu introducă în 

Tratat referinţe la Cartă. Acest fapt înseamnă că deşi documentul are valoare politică 

recunoscută (pentru prima dată un text unic reuneşte drepturile civile şi politice 

clasice şi drepturile economice şi sociale), Carta nu are valoare juridică obligatorie. 
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1.1. Componenţa Convenţiei şi organizarea activităţilor 

  

La acea dată, Convenţia a fost compusă din 62 de membri: 

 cincisprezece reprezentanţi ai şefilor de state sau de guverne din statele 

membre; 

 un reprezentant al Preşedintelui Comisiei Europene ; 

 şaisprezece membri ai Parlamentului European; 

 treizeci de membri ai parlamentelor naţionale (câte doi pentru fiecare 

parlament naţional). 

Aceşti membri au participat ca observatori la Curtea de Justitie a Comunităţii 

Europene, Consiliul European şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (câte doi 

reprezentanţi pentru fiecare instituţie). În cursul lucrărilor au participat: 

 Consiliul Economic şi Social European; 

 Comitetul regiunilor; 

 mediatorul european; 

 ţările candidate la aderare; 

 alte autorităţi, grupuri sociale sau experţi invitaţi. 

           Secretariatul şi coordonarea administrativă au ales Secretarul General al 

Consiliului. Membrii Convenţiei l-au ales în calitate de preşedinte pe Roman Herzog 

(ex-preşedintele Republicii Federale a Germaniei). În principiu, negocierile şi 

documentele prezentate în diferite moduri erau publice. În interiorul Convenţiei au 
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fost constituite grupuri de lucru. Comitetul de redacţie, compus din preşedinte, trei 

vicepreşedinţi şi reprezentantul Comisiei, a elaborat proiectul preliminar al Cartei, în 

colaborare cu alţi membri. Convenţia şi-a ţinut reuniunile la Bruxelles, aplicând 

regimul lingvistic integral de atunci  (11 limbi). 

 

           2. Carta – aprofundare şi aplicare 

          Pentru prima dată s-au reunit într-un unic document toate drepturile, expuse 

până atunci separat, în diferite instrumente legislative, unele în legislaţii nationale, 

altele în convenţii internaţionale ale Consiliului Europei, ale Naţiunilor Unite şi ale 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Mulţumită vizibilităţii şi clarităţii pe care Carta 

le oferă în ceea ce priveşte drepturile şi libertatea fundamentală, se contribuie la 

dezvoltarea conceptului de cetăţenie a Uniunii şi la crearea unui spaţiu de libertate, 

siguranţă şi dreptate (aşa cum este declarat în Preambul). Carta confirmă tutela 

drepturilor fundamentale, care la început era garantată doar de jurisprudenţa Curţii de 

Justiţie şi de articolul 6 din Tratatul Uniunii Europene. 

Carta cuprinde un Preambul şi 54 de articole, subdivizate în şapte titluri: 

          a) Titlul I: Demnitatea (demnitatea umană, dreptul la viaţă, dreptul de integrare 

a persoanei, interzicerea torturii şi a pedepsei sau a tratamentelor inumane ori 

degradante, interzicerea sclaviei şi a muncii forţate);  

          b) Titlul II: Libertăţile (dreptul la libertate şi siguranţă, respectul vieţii private 

şi al vieţii familiale, protecţia datelor cu caracter personal, dreptul de a se căsători şi 

de a întemeia o familie, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de 

expresie şi de informare, libertatea de reuniune şi de asociere, libertatea artelor şi a 

ştiinţelor, dreptul la instruire, libertate profesională şi dreptul la muncă, libertatea de a 

desfăşura o activitate comercială, dreptul de proprietate, dreptul de azil, protecţie în 

caz de stămutare, îndepărtare, expulzare şi extrădare);  
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           c) Titlul III: Egalitatea (egalitatea în faţa legii, nediscriminarea, diversitatea 

culturală, religioasă şi lingvistică, egalitatea între bărbaţi şi femei, drepturile copilului, 

drepturile persoanelor în vârstă, acceptarea persoanelor cu dizabilităţi);  

          d) Titlul IV: Solidaritatea (drepturile muncitorilor la informare şi consultare la 

locul de muncă, dreptul de negociere şi de acţiune colectivă, dreptul de acces la 

serviciile de plasament, protecţia în cazul concedierii nejustificate, condiţii de muncă 

echitabile şi corecte, interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de 

muncă, viaţa de familie şi viaţa profesională, securitatea socială şi asistenţa socială, 

protecţia sănătăţii, accesul la serviciile de interes economic general, protecţia 

mediului, protecţia consumatorilor);  

          e) Titlul V: Drepturile cetăţenilor (dreptul de a alege şi de a fi ales în 

Parlamentul European, dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale, 

dreptul bună administrare, dreptul de acces la documente, ombudsmanul european, 

dreptul de petiţionare, libertatea de circulaţie şi de şedere, protecţia diplomatică şi 

consulară);  

          f) Titlul VI: Justiţia (dreptul la o cale de atac efectivă şi la un proces echitabil, 

prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare, principiile legalitatăţii şi 

proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau condamnat 

de două ori pentru aceeaşi infracţiune);  

        g) Titlul VII: Dispoziţii generale care reglementează intrepretarea şi 

aplicarea Cartei (domeniul de aplicare, întinderea şi interpretarea drepturilor şi 

principiilor, nivelul de protecţie, interzicerea abuzului de drept). 

           

În linii mari, drepturile menţionate sunt recunoscute de toţi. Carta face referire 

şi la minori, bătrâni, persoane afectate de handicap, etc.. Titlul V tratează situaţia 

specifică a cetăţeanului european, stabilind anumite drepturi deja enunţate în unele 

tratate (libertatea de circulaţie şi de şedere, dreptul la vot, dreptul la petiţie) şi 

introducând dreptul la o bună administrare. Carta adoptă un limbaj modern atunci 

când vorbeşte despre drepturi. Textul ei abordează şi subiectul  « căsătorie », fără a 
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face referire în mod special la bărbat şi femeie, lucru care a fost contestat vehement de 

Biserica Catolică şi de alte Biserici sau asociaţii creştine. 

        Dispoziţiile generale urmăresc să stabilească relaţii între Cartă şi Convenţia 

europeană a drepturilor omului (CEDO) şi să determine domeniul de aplicare al celei 

dintâi. Aceasta se aplică în instituţiile europene în respectul principiului de 

subsidiaritate. Aplicabilitatea nu poate să amplifice competenţele şi obligaţiile 

enunţate în tratate. Principiile Cartei se aplică şi în statele membre (în cazul 

autorităţilor naţionale la nivel central, regional şi local), adaptându-se la comunitatea 

normativă deja existentă. 

    Într-un Memorandum al Comisiei din martie 2001, Preşedintele Comisiei 

Europene, Romano Prodi şi Comisarul pentru Justiţie şi Afaceri Interne, Antonio 

Vittorino, au declarat că şi Carta trebuie să fie un punct de comparaţie pentru 

acţiunile viitoare ale Comisiei. Astfel, orice nouă lege sau instrument legislativ, care 

are legătură cu drepturile fundamentale, cuprinde următorul paragraf : „Prezentul act 

respectă drepturile fundamentale şi ţine seama de principiile recunoscute în particular 

de Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene”. 

 

2.1. Orientările Cartei şi includerea în proiectul 

           Tratatului care instituie o Constituţie pentru Europa 

 

În cadrul reuniunii Consiliului European de la Laeken, în Belgia, în decembrie 

2001, Consiliul European a decis să stabilească o Convenţie pentru viitorul Europei, 

în perspectiva viitoarei Conferinţe Interguvernamentale.  

În Declaraţia de la Laeken s-a stabilit : 

 una dintre principalele îndatoriri ale Convenţiei trebuie să fie pronunţarea sa la 

eventualele intregrări ale Cartei în dreptul european; 

 altă îndatorire era să indice dacă Uniunea trebuie sau nu să adere la Convenţia 

europeană a drepturilor omului.  
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Convenţia s-a reunit pentru prima dată la 28 februarie 2002, în prezenţa 

preşedintelui Valéry Giscard d'Estaing. La 18 iulie 2003 Convenţia Europeană a 

prezentat proiectul Tratatului care instituie o Constituţie pentru Europa, în care Carta 

drepturilor fundamentale figurează integral, de la articolul II-61 la articolul II-114. 

Atunci când proiectul constituţional va fi semnat şi aprobat de toate statele 

membre, Carta în tratatul de bază va avea valoare juridică obligatorie. La 4 octombrie 

2003 a fost convocată Conferinţa Interguvernamentală (CIG), compusă din şefi de 

stat şi de guvern din statele membre şi din statele candidate la aderare, în scopul 

aprobării Constituţiei. Totuşi, CIG nu a ajuns încă la un acord. 

 

2.2. Carta - parametru de referinţă în domeniul juridic 

 

Menţionată de multe ori de avocaţii poporului, Carta a influenţat adesea 

concluziile Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene (CGCE), sugerând soluţii 

juridice care pot să inspire. Chiar dacă uneori concluziile cuprind doar o referire 

tangenţială la Cartă, şi fără a avea statut juridic, aceasta nu e lipsită de eficacitate. Trei 

avocaţi ai poporului: Tizzano, Légeri şi Mischo au declarat: „Carta a situat într-un 

mod inegalabil drepturile care constituie obiectul celui mai înalt rang de valori 

comune ale statelor membre”. 

 

2.3. Echipa de experţi independenţi în materie de drepturi ale omului 

 

În raportul său din 2000, referitor la situaţia drepturilor fundamentale în 

Uniunea Europeană (2000/2231(INI)), Parlamentul European a recomandat să se 

constituie o echipă de experţi autoritari în materie de drepturi fundamentale. Astfel, se   

putea valida concretizarea drepturilor enunţate în Cartă. echipa a fost constituită în 

septembrie 2002, iar la 31 martie 2003 a fost prezentat pentru prima dată „Raportul cu 

privire la situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană şi în statele membre 
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în 2002”, cuprinzând relatările naţionale elaborate de experţi şi adresând recomandări 

instituţiilor şi statelor membre.  

    

 

 

 

 

Întrebări de control:  

25. Enunţaţi finalitatea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Menţionaţi 

locul şi data la care aceasta a fost proclamată.  

26. Enunţaţi etapele ce au condus la proclamarea Cartei.  

27. În ce constă activitatea desfăşurată în cadrul Convenţiei?  

28. Enunţaţi pe scurt conţinutul celor şapte titluri ale Cartei.  

29. Care sunt îndatoririle Convenţiei? 

30. Ce dată marchează momentul în care Carta figurează integral în proiectul Tratatului ? 
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X. RELAŢIILE DINTRE STAT ŞI BISERICĂ 

 

SUMAR: 1. Tratate şi convenţii în Europa. 2. Aspecte ale relaţiei dintre Stat şi 

Biserică în unele ţări din cadrul Uniunii Europene. 

 

 

Prin relaţia Stat – Biserică se înţelege complexul de legături dintre Stat şi 

organizaţiile religioase din punct de vedere istoric, politic, diplomatic, juridic, 

economic. 

 

1. Tratate şi convenţii în Europa 

 Convenţia europeană a drepturilor omului (1950), art. 9, declară: 

“Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de 

religie sau de credinţă. Acest drept include libertatea de a-şi schimba religia 

sau credinţa, ca şi libertatea de a manifesta propria religie sau propria 
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credinţă individual sau colectiv, în public sau privat, prin intermediul cultului, 

învăţământului, practicilor şi observării riturilor.  

Libertatea de manifestare a propriei religii sau a propriei credinţe nu poate fi   

obiectul unor restricţii, cu excepţia celor stabilite de lege şi care constituie 

măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru siguranţa publică, 

protecţia ordinii, sănătăţii sau a moralei publice, sau pentru apărarea 

drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.” 

 În contextul Conferinţei cu privire la Siguranţă şi Cooperare în Europa 

(1986-1989), la Reuniunea de la Viena, reprezentanţii statelor participante au 

adoptat un document final, care afirmă (art. 16):  

„În scopul asigurării libertăţii individului de a profesa şi a practica o religie 

sau o convingere, statele participante, între altele,  

1) vor adopta măsuri eficace pentru a împiedica şi a elimina orice fel de 

discriminare pe motiv de religie sau convingere faţă de individ sau faţă de 

comunităţi în ceea ce priveşte recunoaşterea şi exercitarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale în toate domeniile vieţii civile, politice, 

economice, sociale şi culturale şi vor asigura un raport de egalitate între cei 

care aparţin unei religii sau nu aparţin nici unei religii; 

 2) vor favoriza un climat de toleranţă reciprocă şi respect între credincioşii 

din comunităţi diferite, precum şi între membrii unor religii şi cei care nu 

aparţin nici unei religii.”   

 Tratatul de la Amsterdam (1997), Declaraţia nr. 11, garantează că :  

„Uniunea Europeană respectă şi nu prejudiciază statutul prevăzut în 

legislaţiile naţionale pentru bisericile, asociaţiile sau comunităţile religioase 

din statele membre. Uniunea Europeană respectă în mod egal şi statutul 

organizaţiilor filosofice neconfesionale: în esenţă, vor accepta şi asociaţiile de 

necredincioşi în Biserică.”  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Amsterdam
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Această formulare a fost reluată în articolul I-52 din Constituţia europeană.  

 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000), art. 11, c.1: 

Orice individ are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie. 

Acest drept include şi libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, 

precum şi libertatea de manifestare a propriei religii sau convingeri, 

individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, 

învăţământului, practicilor şi observării riturilor.” 

 Documentul final al Conferinţei Consultative Internaţionale cu privire la 

Educaţia din Şcoli referitor la libertatea religiei şi a convingerilor, toleranţă 

şi nediscriminare, organizată la Madrid de către ONU în 2001, precizează că 

documentul a fost redactat pornind de la ideea că libertatea religiei sau a 

credinţei, include convingerile teiste, non-teiste şi ateiste, ca şi dreptul de a nu 

practica nicio credinţă sau religie. 

2. Aspecte ale relaţiei dintre Stat şi Biserică în unele ţări din cadrul   

Uniunii Europene  

           a) Austria. Sunt recunoscute de Stat 22 de culte, care beneficiază de avantaje 

de tip fiscal. Impozitele sunt percepute direct de la credincioşi. Relaţiile cu Biserica 

Catolică sunt reglementate printr-un Acord.  

           b) Belgia.  Statul recunoaşte 6 culte, care beneficiază de scutirea de impozite 

asupra imobilelor şi ai căror clerici (preoţi, pastori) sunt plătiţi de către stat. 

Asociaţiile umanitare sunt ataşate religiilor (art. 181 din Constituţie), drept pentru 

care membrii lor sunt plătiţi, acordând asistenţă în spitale şi predând etica în şcoli. 

          Orele de religie şi de etică sunt predate în mod succesiv şi nici una nu este 

obligatorie. Căsătoria religioasă declarată are forţă legală şi se celebrează în mod 

succesiv după cea civilă. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_dei_diritti_fondamentali_dell’Unione_Europea&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
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Din 2003 a fost autorizată căsătoria persoanelor de acelaşi sex. Din 2006 se 

permite şi cuplurilor de homosexuali să înfieze copii. 

           c) Danemarca. În această ţară, suveranul trebuie să facă parte, conform 

Constituţiei, din Biserica naţională daneză care este de confesiune luterană. Aici statul 

susţine plata clerului luteran în proporţie de 40 % ca şi formarea sa scolastică. Sumele 

sunt obţinute dintr-un impozit ecleziastic suportat de către credincioşii luterani în 

beneficiul aceleiaşi biserici, care câştigă din scutirea de impozite asupra imobilelor. 

          Ora de religie în şcoli este predată de membrii clerului Bisericii naţionale. Ea 

poate fi ţinută şi de către părinţi, care au o pregătire teoretică şi pedagogică în acest 

sens. Învăţământul e neutru din punct de vedere confesional. 

          În mod public se difuzează radiofionic slujbele religioase oficiate în 

principalele catedrale din oraşe. 

          În ceea ce priveşte legislaţia referitoare la cupluri, aceasta recunoaşte printr-o 

„înregistrare de parteneriat” pe cele homosexuale. 

 d) Finlanda. Preşedintele Republicii este recunoscut fără ca acesta să aparţină 

unei religii. Actualul preşedinte nu figurează în registrele parohiale şi nu aparţine 

niciunei religii. În Finlanda, Biserica Luterană şi Biserica Ortodoxă, convieţuiesc 

având aproape aceleaşi drepturi. În şcoli este prevăzut un curs de etică alternativ celui 

de religie. Schimbarea religiei se realizează printr-un proces birocratic gestionat de 

Biroul de Stat Civil. Parohii sunt plătiţi de către comunităţile religoase, salariile şi 

pensiile episcopilor sunt asigurate de către stat.  

e) Franţa. Statul şi Biserică au fost întotdeauna într-un legătură directă, chiar 

dacă această legătură a fost caracterizată de-a lungul istoriei de numeroase tensiuni, 

mai ales după Revoluţia Franceză. Actualmente, Constituţia franceză prevede în mod 

explicit laicitatea statului: în clădirile publice se admite folosirea simbolurilor 

religioase (crucifixuri sau hijab) numai dacă acestea nu au caracter de răzbunare, în 

timp ce este interzisă (art. 28) expunerea de simboluri religioase pe monumente şi în 

spaţiile publice, excepţie făcând locurile de cult, cimitirele, muzeele etc. Nici o 

Biserică nu beneficiază de finanţări publice. Nu există nici o formă de educaţie 

http://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
http://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
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religioasă în şcoli. Clădirile de cult catolic sunt proprietatea statului, care le întreţine. 

Codul fiscal general prevede scutirea de impozite pentru lăcaşurile de cult, în schimb 

acestea trebuie să fie deschise asociaţiilor culturale. Singura căsătorie legală este cea 

civilă, în timp ce căsătoria religioasă nu are putere legală şi trebuie să fie în mod 

obligatoriu succesivă celei civile. Preoţii care celebrează ritualul căsătoriei religioase 

înaintea celei civile sunt pasibili de pedeapsă. 

         Şcolile private ce aprţin unei confesiuni pot să stipuleze acorduri cu 

administraţia pubică, primind finanţări, dar acceptând unele forme specifice de control 

din partea statului. Din 1999 a fost instituit PACS (Pactul civil de solidaritate), prin 

care se recunosc şi se reglementează cuplurile, atât cele heterosexuale, cât şi cele 

homosexuale. 

           f) Grecia. Constituţia stabileşte „întâietatea” Bisericii Ortodoxe şi stabileşte că 

Preşedintele Republicii trebuie să jure în numele Sfintei Treimi. Nu se admite 

deschiderea lăcaşurilor de cult pentru alte religii diferite decât cea ortodoxă fără 

consensul prealabil al acesteia; prozelitismul este interzis. Învăţământul religios în 

şcoli este de competenţa ierarhiei ortodoxe şi este limitat la şcolile primare. Clerul 

ortodox este plătit de către stat. Statul administrează imobilele, reţinând 35% din 

încasările parohiale. Hotărârea Guvernului de a omite apartenenţa religioasă din 

buletin a provocat reacţia negativă a Bisericii Naţionale.  

          g) Germania. Constituţia germană (art.137) recunoaşte în mod direct drepturile 

grupurilor de atei şi ale asociaţiilor care urmăresc definitivarea cultivării în comun a 

unei ideologii filozofice, echivalându-le cu asociaţiile religioase. Bisericile pot 

impune propriilor credincioşi un impozit a cărui plată o prevede statul. Singura 

căsătorie admisă este cea civilă, în timp ce cea religioasă este lipsită de orice 

eficacitate legală şi trebuie să fie în mod obligatoriu succesivă celei civile. Preoţii care 

celebrează ritualul înaintea căsătoriei civile sunt pasibili de pedeapsă. Raporturile cu 

Biserica Catolică sunt reglementate printr-un Acord. În 2002 o sentinţă a Curţii 

Constituţionale federale de la Karlsruhe a fost aprobată în cadrul constituţionalităţii 

legii în ceea ce priveşte unirea pe viaţă. Aceasta  reglementează şi uniunea între 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
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persoanele homosexuale care, ca urmare a înregistrării înaintea oficialităţilor civile, au 

aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cele ale cuplurilor heterosexuale. 

           h) Irlanda. Constituţia a fost promulgată în numele Sfintei Treimi. Jurământul 

pe care trebuie să-l depună Preşedintele împiedică un ateu sau un agnostic să devină 

Preşedinte. Statul nu finanţează Biserica Catolică, totuşi garantează scutirea de 

impozite pentru imobile. Educaţia religioasă este asigurată în timpul programului de 

ore şcolare. 

 i) Italia. În Italia, raporturile dintre Biserica Catolică şi Republica Italiană sunt 

reglementate prin Pactele Laterane. 

            Finanţarea Bisericii se face prin aplicarea Legii 222/85 care stabileşte că 8‰ 

din suma încasată de IRPEF sunt repartizate statului pentru politica socială sau se 

alocă uneia dintre cele şapte opţiuni, printre care este inclusă şi Biserica Catolică. 

După datele publicate de Conferinţa Epicopală Italiană (CEI) şi actualizate în 

declaraţia de venit din 2000, statul italian a transferat 643 de milioane de euro. O 

statistică mai actuală în ceea ce priveşte declaraţia de venituri – din 2005 – indică 

suma de 981 de milioane de euro. 

             De asemenea, sunt şi alte surse de finanţare sau de privilegii fiscale de natură 

diferită :  

 deductibilitate fiscală din ofertele din partea cetăţenilor, până la un plafon 

maxim de circa 1000 de euro; 

 scutirea fiscală totală, cuprinzând impozite pe succesiuni şi donaţii pentru 

parohii şi cler; 

 finanţări de şcoli private paritarie
[2]

, cărora le aparţin şi cele catolice
[3]

; 

 sarcina de urbanizare destinată edificiului de cult; 

 contribuţiile credincioşilor. 

          j) Luxemburg. Reprezentanţii clerului celor trei culte recunoscute sunt plătiţi 

de către stat. În şcolile publice pot fi predate, în alternanţă, ore de etică sau de religie 

catolică. Căsătoria religioasă este lipsită de orice eficacitate legală şi trebuie să fie 

obligatoriu celebrată după cea civilă.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/IRPEF
http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_Stato-Chiesa#_note-1#_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_Stato-Chiesa#_note-2#_note-2
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k) Malta. Catolicismul, în conformitate cu Constituţia, este religie de Stat, dar 

este acordată libertate de cult. De asemenea, în conformitate cu Constituţia, 

autorităţile Bisericii Catolice au „misiunea şi dreptul de a învăţa care sunt principiile 

adevărate şi care sunt cele greşite”, iar educaţia religioasă în şcoli este obligatorie. 

Divorţul, eutanasia şi avortul sunt interzise, chiar dacă au fost unele cazuri.   

l) Marea Britanie. Biserica Anglicană este cea oficială, iar suveranul Angliei 

este supremul său conducător spiritual şi trebuie să fie şi membru formal al Bisericii 

Prezbiteriene scoţiene. Din Înalta Cameră a Parlamentului fac parte cu titlu de „egali” 

26 de episcopi din diecezele anglicane mai importante, numiţi „lorzi spirituali”. 

          În şcoli, educaţia religioasă este facultativă şi în general creştină. Nici o 

Biserică nu este finanţată de stat, se garantează însă scutirea de impozite pe imobile. 

Cetăţenii pot să nu lucreze în zilele stabilite de propria religie, ceea ce nu provoacă 

conflicte sau obligaţii din partea altor colegi. Credincioşilor sikh le sunt acordate 

derogări pentru utilizarea turbanului în locul coifurilor protectoare sau a căştilor. 

Cuplurile homosexuale pot să se unească civil pe baza unui contract similar cu cel 

prevazut în cazul căsătoriei cuplurilor heterosexuale şi pot adopta copii.Fondul special 

pentru plata pensiilor clerului este alimentat prin contribuţiile prezbiterilor înşişi sau 

ale Bisericii pentru ei. 

m) Olanda. Constituţia permite atât convingerile religioase, cât şi cele atee. 

Statul nu finanţează nicio Biserică. Avantaje fiscale sunt prevăzute doar pentru 

asociaţiile religioase. Singura formă de finanţare din partea statului este salariul 

acordat capelanilor, în mod total sau parţial. Toti cetăţenii au posibilitatea de a 

beneficia de odihna duminicală. Căsătoria religioasă nu are putere legală şi trebuie să 

fie obligatoriu celebrată după cea civilă, chiar şi în cazul cuplurilor homosexuale. 

           n) Portugalia. Relaţiile cu Biserica Catolică sunt reglementate de un 

Concordat, nemenţionat în interiorul Constituţiei. Nici o Biserică nu este finanţată de 

stat, care garantează însă scutirea de impozite pe imobile. 

           o) Spania.  Rapoartele cu Biserica Catolică sunt reglementate de un Concordat. 

Este posibilă transferarea în favoarea Bisericii a unei părţi din intrările fiscale (5,2 la 
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mie), în timp ce imobilele şi obiectele de cult sunt scutite de impozite. Căsătoria poate 

fi declarată nulă chiar de Biserica Catolică, cu efecte civile. Din 2005, căsătoria între 

homosexuali este acceptată de lege. Instruirea religioasă, cu excepţia profesorilor 

selecţionaţi de structura ecleziastică, este facultativă. Guvernul Zapatero a prevăzut 

numeroase intervenţii de laicizare în instituţiile de stat. 

          p) Suedia.  Din 2000, după aproape cinci secole în care Biserica Luterană a fost 

un organism guvernamental s-a trecut la un regim de separare: episcopii nu sunt aleşi 

de guvern, iar Biserica nu mai primeşte fonduri din gestiunea fiscală a statului. 

Suveranul trebuie să practice religia naţională. Cuplurile homosexuale sunt 

recunoscute printr-o „înregistrare de parteneriat” cu valoare legală şi pot să adopte 

copii. 

         

Întrebări de control:  

1. Enunţaţi cronologic documentele care stabilesc dreptul libertăţii religioase individuale 

sau colective.  

2. Care sunt similitudinile şi deosebirile dintre Finlanda şi Grecia? 3.Ce au în comun 

anumite state în ceea ce priveşte căsătoria? Enunţaţi acele state. 

  

 NOTE 

1. Vezi http://www.8xmille.it/home.htm. 

2. Legea din 10 martie 2000, nr. 62.  

3. Articolul 1 din legea 62/2000 menţionează: Sistemul naţional de educaţie, ferm în ceea ce 

priveşte articolul 33, alineatul 2 din Constituţie, este constituit din şcoli de stat şi şcoli paritare 

private şi din cele locale. Republica cere ca obiectiv principal extinderea ofertei educaţionale şi 

se interesează de instruirea copiilor de-a lungul întregii vieţi. 

BIBLIOGRAFIE 

E. CARNEVALI - C. SCIUTO, La Chiesa all'incasso, în „Micromega” nr. 7/2005, Gruppo Editoriale 

L'Espresso.  

E. MINNEI, Scuola pubblica e scuola privata. Gli oneri per lo Stato, vol. 1-2, Giappicchelli, 2003-

2004, Torino.  

http://www.8xmille.it/home.htm


 154 

S. FERRARI – I. C. IBAN, Diritto e religione în Europa occidentale, Il Mulino, 1997. 

F. MARGIOTTA BROGLIO, In Europa il Vaticano è declassato, în „Limes”, nr. 1/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. DREPTUL ŞI RELIGIA 

ÎN EUROPA POST-COMUNISTĂ 

 

Sumar: 1. Biserica şi Statul în România. 1.1. Introducere. 1.2. Contextul 

sociologic. 1.3. Caracteristicile principale ale relaţiilor dintre Stat şi Biserică în 

România. 1.4. Libertatea religiei. 1.5. Funcţiile publice. 1.6. Libertatea religioasă 

şi regimul general al cultelor. 2. Libertatea religiei în procesul de democratizare 

în statele din Uniunea Europeană. 2.1. Importanţa „procesului de la Helsinki”. 

2.2. Situaţia din ţările ex-comuniste. 2.3. Rolul confesiunilor religioase în 

democratizarea statelor. 2.4. Cadrul juridic şi normele constituţionale.  

2.5. Legislaţia şi recunoaşterile confesiunilor religioase. 2.6. Acordurile. 

 

 

1. Biserica şi Statul în România contemporană 

 

1.1. Introducere 

 

 In istoriografia ortodoxă recentă, etnogeneza poporului român este asociată cu 

încreştinarea sa. A devenit aproape o paradigmă folosirea frazei „poporul român s-a 
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născut creştin”. Pe teritoriul României, încă din Evul Mediu instituţiile Bisericii 

Ortodoxe şi cele ale Statului s-au dezvoltat împreună, 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 promovează interesele. 

 În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în timpul domniei lui Alexandru 

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 libertatea 

de religie o libertate absolută şi un drept esenţial ce trebuie garantat
57

. 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 

moralitatea
58

; deasemenea, 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 „Biserica dominantă a Statului”
59

, şi îi recunoştea pe 

mitropolit şi pe episcopii ortodocşi în calitate de membri ai Senatului
60

. 

 Dispoziţii asemănătoare vor fi stabilite şi de Constituţiile din 1923 şi 1938
61

. 

Constituţia din 1923 stabilea principiul egalităţii şi reafirma că cetăţenia nu trebuie să 

depindă de apartenenţa religioasă
62

; declară că libertatea de conştiinţă este o libertate 

absolută, şi că toate religiile au garanţia de libertate şi de protecţie, cu condiţia să 

respecte ordinea publică, moralitatea, şi legile organice ale Statului
63

. Această 

Constituţie recunoştea două Biserici naţionale („Biserici româneşti”): Biserica 

Ortodoxă Română şi Biserica Greco-Catolică; se afirmă că „deoarece ortodoxia este 

religia marei majorităţi a Românilor, Biserica Ortodoxă este Biserica dominantă în 
                                                 
 
57

 Constituţia din 1866, Tit. II, art. 5, în „Monitorul-Jurnal Oficial al României”, n. 142, 1-13 iunie 1866. 
58

 Ibidem, art. 21. 
59

 Ibidem. 
60

 Ibidem, art. 76. 
61

 Constituţia din 1923, în „Monitorul Oficial”, nr. 282, 29 martie 1923; Constituţia din 1938, în „Monitorul 

Oficial”, partea I, nr. 42, 20 februarie 1938.  
62

 Constituţia din 1923, Tit. II, art. 5, în „Monitorul Oficial”, nr. 282, 29 martie 1923. 
63

 Ibidem, art. 7. 
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Statul român, iar Biserica Greco-Catolică are întâietate faţă de celelalte culte”
64

; se 

stabileşte 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 reprezentanţii 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 reprezentanţilor 

cultelor
65

. 

 Constituţiile comuniste din 1948, 1952, 1956, păstrează, în mod formal, 

dispoziţiile cu privire la libertatea de religie
66

, la egalitate şi principiul de 

nediscriminare. În relitate, Partidul Comunist Român, a adoptat o poziţie 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 desfiinţată în mod abuziv prin decretul 358 

din 01.XII.1948, iar bisericile şi multe din 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 

samavolnic de statul comunist
67

.  

 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 
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 Ibidem, art. 22.  
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 Constituţia di 1938, în „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 42, 20 februarie 1938. 
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 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. 
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 Biserica Greco-Catolică a revendicat retrocedarea a peste 2600 de proprietăţi, dar până în 2000 i-au fost 

restituite doar 136. 
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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 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 

orodocşi, luterani, evanghelişti, martorii 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, din 

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 continuarea 

practicilor religioase pentru unele confesiuni, care au trebuit însă să se conformeze cu 

cadrul legislativ restrictiv impus de autorităţi, iar reprezentanţii de vârf (mitropoliţi, 

episcopi) trebuiau să fie recunoscuţi de Prezidiul Marii Adunări Naţionale şi să 

presteze jurământ de credinţă în faţa ministrului cultelor
68

. 

 Prin decretul 177 din 1948 au fost recunoscute de Stat doar 14 confesiuni, 

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, 
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 Vezi în Anexe, decretul 177 din 4 august 1948, pentru regimul general al cultelor religioase, art. 21. 
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atunci când au fost recunoscute 18 culte în România, prin Legea nr. 489/2006 privind 

libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
69

. 

  

1.2. Contextul sociologic 

 

 În recensământul din 1992, 86,8% din locuitorii României s-au declarat 

ortodocşi, 5% catolici, 3,3% protestanţi, 1% greco-catolici, 0,5% baptişti, 0,3% 

„apartenenţi la alte grupuri evenghelice”, 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 religie
70

.  

 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 religioasă, 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 frecventeză locaşurile de cult cel puţin o dată pe lună
71

. Un alt sudiu, 

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 protestantism, 1,5% apartenenţi la 

penticostalism şi 1% greco-catolici.  
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 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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1.3. Caracteristicile principale ale relaţiilor dintre Stat şi Biserică în 

România 

 

 Relaţiile dintre Stat şi Biserică în România sunt caracterizate de prezenţa 

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 marea 

majoritate a cazurilor ajutoarele guvernamentale vizează proiectele ce aparţin 

Bisericii Ortodoxe, dar, în unele cazuri, sunt acordate ajutoare şi celorlate confesiuni), 

ajutându-le să-şi construiască noi biserici, să le restaureze pe cele deja existente, să 

finanţeze activităţile religioase şi salariile clerului
72

. Pe de altă parte, Statul este acela 

care determină definirea unui grup religios sau refuză să recunoască grupurile 

religioase netradiţionale.  

 Spre deosebire de celelalte Constituţii, cea a României nu defineşte Statul ca 

fiind laic, secular, sau sacru, şi, deasemenea, nu stabileşte o netă separare între Stat şi 

Biserică. Cu toate acestea, un studiu atent al textelor constituţionale dovedeşte 

contrariul, adică se descoperă existenţa unei complexe influenţe religioase în sfera 

publică. În consecinţă, conform Constituţiei, România este un Stat secular, dar nu 

laic
73

.  

 

1.4. Libertatea religiei 

 

 Constituţia din 1991 (conţinutul acesteia cu privire la libertatea conştiinţei, ce 

se regăseşte la Articolul 29, va fi reluat integral de actuala Constituţie revizuită a 

României, intrată în vigoare la 29 octombrie 2003, la Articolul 29) a definit libertatea 

religioasă din două perspective: din pespectiva libertăţii şi autonomiei grupurilor 

                                                 
72

 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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 Cf. G. ANDREESCU, Pentru o lege a libertăţii de conştiinţă religioasă, în „Revista Română de Drepturile 

Omului”, nr. 17, 1999. 
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religioase faţă de Stat (numită şi libertate de religie „negativă”, adică acolo unde 

Statul nu poate interveni
74

), şi din perspectiva libertăţii „pozitive”, acolo unde Statul 

garantează exercitarea 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 

Referendumului desfăşurat între 18 şi 19 octombrie 2003, confirmată de Hotărârea 

Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie, şi intrată în vigoare la 29 octombrie 

2003, afirmă cu privire la libertatea conştiinţei: „(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 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 si 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 si 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 general 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 religie de stat; statul este neutru 

faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie 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 privilegii sau crearea de discriminări faţă de vreun cult.” 
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 Funcţiile publice  

 

 Separarea dintre Stat şi Biserică stabilită de Constituţie
75

 intră în conflict cu 

dispoziţiile în baza cărora funcţionarii publici trebuie să presteze jurământul religios
76

. 

Tipurile de jurământ cerute de aceste legi variază
77

 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 respecte indicaţiile stabilite în legătură cu statutul lor 

particular. 

 

1.5. 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 românească în materie
78

 

 „Timp de 15 ani de la căderea regimului comunist, România nu a avut o 

reglementare privitoare la libertatea religioasă, în conformitate cu Constituţia, cu 

convenţiile, acordurile şi tratatele intrenaţionale  la care România este parte şi cu noile 

realităţi sociale şi religioase, ci s-a acţionat conjunctural, 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 conformitate cu 
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reglementările similare din state ale Uniunii Europene şi cu realităţile interne 

specifice.  

În acest sens, încă din luna martie 2005 au avut loc întâlniri cu reprezentanţi 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 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 

proiectului.  

Mai mult, tocmai în vederea popularizării pe plan intern şi internaţional a 

proiectului de lege, Ministerul Culturii şi Cultelor a organizat în perioada 12-13 

septembrie 2005 simpozionul internaţional “Libertatea religioasă în context românesc 

şi european” la care au participat reprezentanţi ai unor organisme internaţionale 

precum Comisia Europeană pentru Democraţie 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 (Comisia 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 octombrie 2005 şi a redactat 

opinia sa favorabilă, recomandând o serie de îmbunătăţiri 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.  
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Proiectul a fost adoptat de către Senat la 21 decembrie 2005 prin adoptare 

tacită, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. 2 din Constituţia României. 

Dezbaterile au durat în comisii din februarie până la 7 decembrie 2006. 

În poziţiile formulate iniţiatorii au arătat că acest model nu este specific doar 

României, ci se încadrează în mai largul model european al reglementării relaţiilor 

stat-culte. Declaraţia a 11-a a Tratatului de la Amsterdam, reluată şi în proiectul de 

Constituţie Europeană, prevede libertatea statelor 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 procent de 0,2% şi Cehia cu 0,1% sunt cele mai apropiate 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 concordatare nu au stabilit un procent, lăsând la propria 

apreciere a unor autorităţi ale statului ridicarea la primul palier al drepturilor a unor 

organizaţii religioase [în România este necesar un procent de 0,1% din popoulaţia 

României pentru a fi recunoscut un cult de către Stat, n. a.]. 

Funcţionarea îndelungată pe teritoriul naţional pentru acordarea unor drepturi 

se regăseşte, deasemenea, în legislaţia unor state europene precum Portugalia (30 de 

ani spre a fi recunoscută ca organizaţie autohtonă), Ungaria (funcţionarea timp de 30 

de ani ca organizaţie religioasă) sau Lituania (funcţionarea timp de 25 de ani în 

Lituania).”
79

  

La acest punct credem că este util să reproducem articolele cele mai importante 

ale textului de lege care stabilesc condiţiile pentru recunoaşterea 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 asociaţiile 

religioase care, prin activitatea şi numărul lor de membri, oferă garanţii de 
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durabilitate, stabilitate şi interes public. (2) Recunoaşterea statutelor şi codurilor 

canonice se acordă în măsura în care acestea nu aduc atingere, prin conţinutul lor, 

securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice sau drepturilor 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, conform ultimului 

recensământ; c) mărturisirea de credinţă şi statutul de organizare şi funcţionare, care 

să cuprindă: denumirea cultului, structura sa de organizare 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 respectiv.”
80

  

„O modificare, survenită în cadrul textului de către Comisia juridică şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Camerei deputaţilor, a fost completarea 

textului Guvernului, ce reglementa că: «în România sunt interzise orice forme, 

mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă», cu interdicţia expresă 

a «ofensei publice aduse simbolurilor religioase». Această modificare, adoptată de 

Parlament, a fost criticată de unele asociaţii umaniste din România, care considerau că 

astfel se limitează libertatea de exprimare. Precizăm că textul introdus nu are o 

componentă penală, ci doar un caracter declarativ, pentru ca libertatea de exprimare să 

nu afecteze un domeniu atât de sensibil precum credinţa religioasă. Contextul în care 

această completare a fost adusă textului Guvernului este cel al scandalului 

internaţional provocat de publicarea caricaturilor profetului Mahomed.  

Această prevedere este în egală măsură constituţională şi conformă european. 

Ea constituie o aplicare a prevederii din art. 29 (2) din Constituţie ce precizează că: 
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«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 promulgat 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 juridică, cât şi 

structurile religioase cu personalitate juridică, anume cultele şi asociaţiile religioase.  

Pe scurt, s-au stabilit două niveluri de recunoaştere a religiilor [0,1% din 

populaţia României pentru culte, şi cel puţin 300 de membri pentru asociaţiile 

religioase, n. a.], fiecăruia dintre cele două regimuri juridice corespunzând anumite 

drepturi şi obligaţii. Diferenţa dintre cele două regimuri decurge din utilitatea publică 

pe care statul o recunoaşte cultelor faţă de alte grupări religioase, conform unor 

criterii de durabilitate şi stabilitate. Atât în forma asociaţiilor 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:  
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a) relaţiile dintre stat şi culte, b) dobândirea calităţii de cult; c) personalul; d) 

patrimoniul; e) învăţământul organizat de culte. 

a) Premisa de bază a relaţiei dintre Statul român şi culte este aceea de 

recunoaştere a rolului spiritual, educaţional, social-caritativ, cultural, şi de parteneri 

sociali, pe care îl au cultele, precum şi a statutului acestora de factori ai păcii sociale. 

Fundamentele raporturilor dintre 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.    

b) 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. 

c) În materie de personal se recunoaşte specificitatea raporturilor între 

personalul clerical şi cultul ca persoană juridică, ca fiind probleme interne ale cultului, 

supuse propriei jurisdicţii. 

d) Statul intervine cu privire la spaţiul de înmormântare pentru membrii 

diferitelor 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 

problematica 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 majorităţii statelor din Uniunea 

Europeană. 
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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 recunoaştere.”
81

 

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 religioase, 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 condiţionată şi de acest aspect.   

 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 ideologie atee”, Biserica Ortodoxă 

Română este singura nominalizată atunci când este tratat rolul pe care îl au Bisericile 

în istoria şi societatea românească: „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”. 
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2. Libertatea religiei în procesul de democratizare a statelor din Europa  

Centrală şi de Est 

 

2.1. Importanţa „procesului de la Helsinki” 

 

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a apărut în anii 

’70, iniţial sub numele de Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

(CSCE). Cunoscută ulterior drept “procesul de la Helsinki”, CSCE a constituit un 

forum de dialog şi negocieri multilaterale între Est şi Vest. 

Pe scurt, istoria CSCE se poate împărţi în două perioade: a) între anii 1975-

1990 (semnarea Actului Final de la Helsinki şi, respectiv, a Cartei de la Paris pentru o 

nouă Europă), în care CSCE a funcţionat ca un proces de conferinţe şi de reuniuni 

periodice; b) evoluţiile pe planul securităţii europene apărute în anii ’90 au impus 

schimbări fundamentale atât în ceea ce priveşte structura şi caracterul instituţional al 

procesului început la Helsinki, cât şi rolul acestuia; Conferinţa la nivel înalt de la 

Budapesta, în 1994, a hotărât adoptarea denumirii de Organizaţia pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa (OSCE). 

În prezent, OSCE cuprinde 56 de state din zona ce se întinde de la Vancouver 

până la Vladivostok, incluzând toate statele europene, SUA, Canada, şi toate 

republicile din fosta URSS. Toate statele membre au statut egal, iar regula de bază în 

adoptarea deciziilor este consensul. 

 

În procesul de democratizare început după căderea Zidului Berlinului (anul 

acesta s-au împlinit 20 de ani: 1989- 2009) în fostele ţări ce aparţineau Blocului 

comunist răsăritean, semnatare ale Tratatului de la Varşovia (14 mai 1955) ce se dorea 

măsură de siguranţă militară împotriva Alianţei occidentale NATO (fondată în 1949), 

pot fi evidenţiate situaţii diferite cu luminile şi umbrele lor. 
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Statele din Europa Centrală şi de Est trăiesc un proces de tranziţie care cu 

siguranţă nu l-au încheiat încă. Dimpotrivă, se poate spune că procesul se găseşte 

acum într-o fază pe care putem să o definim “constitutivă” şi, în consecinţă, în faza 

cea mai dificilă. Este vorba despre un proces foarte complex, fiindcă este un proces ce 

vizează în primul rând democratizarea societăţii. 

Semnarea Actului Final de la Helsinki (1975), la sfârşitul Conferinţei pentru 

Cooperare şi Securitate în Europa, a reprezentat o etapă decisivă în recunoaşterea 

progresivă a drepturilor omului. În acest sens, amintim al VII-lea principiu cu privire 

la respectarea drepturilor omului: libertatea de conştiinţă, de credinţă şi de 

convingere
82

. Este vorba despre o afirmaţie asupra căreia a inflenţat foarte mult 

activitatea diplomatică a Sfântului Scaun care, acceptând invitaţia, ce i-a fost adresată 

în primul rând de Uniunea Sovietică, de a participa la Conferinţa interguvernamentală 

de la Helsinki pentru a defini un nou sistem de securitate politică şi de cooperare 

umană, economică şi culturală, s-a găsit în situaţia de a reprezenta ceea ce era o 

exigenţă simţită la nivel universal şi care s-a făcut mesagerul revendicărilor, 

aşteptărilor şi drepturilor tuturor credincioşilor, indiferent de apartenenţa 

confesională; mai mult, trebuie să subliniem că delegaţia vaticană, susţinând libertatea 

de conştiinţă, susţinea implicit şi libertatea de a nu crede, şi a subliniat acest lucru în 

mod expres. Acest Act Final de la Helsinki a reprezentat un moment extrem de 

important pentru începerea unei evoluţii care progresiv va cuprinde toată Europa care 

în acel timp cunoştea o puternică influenţă a ideologiei marxist-leniniste chiar şi în 

ţările occidentale
83

. 

O altă decizie importană o reprezintă paragraful 16 al Documentului conclusiv 

al Reuniunii cu privire la deciziile CSCE, desfăşurate la Viena între 1986 şi 1989. În 

acest paragraf erau precizate – trebuie subliniat faptul că Zidul Berlinului încă nu 

căzuse, dar începuse deja epoca schimbărilor lui Gorbaciov – mijloacele şi condiţiile 
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pentru o afirmare deplină a libertăţii religioase în toate ţările din Europa, chiar dacă 

atenţia politică era îndreptată în mod deosebit spre Est
84

. 

Printre condiţiile enunţate la paragraful 16, era menţionat, şi se cerea în acelaşi 

timp, angajamentul statelor de a asigura o recunoaştere juridică deplină a 

confesiunilor religioase; acest angajament reprezenta pentru statele socialiste o 

noutate absolută. Aceasta a fost una din formulările negociate în mod direct de 

delegaţia Sfântului Scaun şi de cea a Uniunii Sovietice. Împreună cu aceasta, şi alte 

formulări au fost acceptate de toate delegaţiile aşa cum au fost propuse şi scrise de cei 

doi intrelocutori, şi aşa au fost reproduse şi în Documentul final. 

La Viena, negocierile cu privire la elaborarea Documnetului conclusiv al 

Reuniunii au fost destul de dificile, iar confruntarea a fost foarte dură. Unele delegaţii, 

printre care cea maghiară şi cea poloneză, ţineau mult la testul referitor la libertatea 

religioasă considerându-l ca o afirmare a identităţii lor naţionale şi, în mod implicit, 

ca o premisă pentru afirmarea libertăţii de gândire. După schimbările din cadrul 

Congresului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 1988, la indicaţiile lui 

Gorbaciov, au început şi celelalte delegaţii din ţările socialiste să-şi schimbe 

atitudinea faţă de prevederile referitoare la drepturi şi libertăţi.  

 

2.2. Situaţia din ţările ex-comuniste 

 

O atenţie deosebită trebuie acordată normelor juridice care reglementează în 

zilele noastre recunoaşterea confesiunilor religioase în ţările care sunt în curs de 

democratizare. Cu siguranţă, pot fi luate ca model diferite constituţii şi reglementări 

juridice care asigură o autentică libertate religioasă, din perspectiva exercitării 

dreptului colectiv şi a libertăţii organizării confesionale. Există unele norme juridice 

mai liberale, altele mai jurisdicţionaliste; sunt unele proceduri destul de complexe şi 

proceduri mai “liberale”. Toate aceste aspecte sunt, desigur, foarte importante, dar, 
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problematica acestei teme nu trebuie considerată doar din punct de vedere strict 

juridic. 

Este oportun să facem o analiză şi să amintim unele elemente pe care istoria 

recentă şi cea puţin mai îndepărtată ne obligă să le luăm în consideraţie, reflectând 

asupra unor aspecte şi probleme care merg dincolo de raportul drept-religie, pentru a 

încadra mai bine societatea în care fenomenul religios trăieşte sau nu se exprimă încă 

în deplină libertate. 

Statele şi populaţiile Europei Centrale şi de Est pentru mai bine de patruzeci de 

ani au fost dominate de marxism-leninism. Comunismul a penetrat în societăţile 

Statelor din Europa Răsăriteană în forme şi timpuri diferite, iar renaşterea nu poate să 

nu urmeze aceeaşi cale diferenţiată. Drumul renaşterii resimte intensitatea influenţei 

marxiste, care nu a fost egală în diferitele societăţi din ţările ex-comuniste. Acesta 

este şi unul dintre motivele pentru care situaţia din Rusia, de exemplu, nu poate în nici 

un fel să fie considerată analoagă cu cea din alte state răsăritene. De asemenea, trebuie 

să luăm act de instabilitatea politică permanentă din unele ţări balcanice, unde sunt 

încă conflicte armate şi inter-etnice
85

. 

Înainte de venirea la putere a comuniştilor, ţările di Europa Centrală şi de Est 

se găseau – un alt element important – în diferite niveluri de dezvoltare şi cu diferite 

instituţii politice; prin urmare, şi din acest punct de vedere, drumul spre democraţie 

este condiţionat în mod diferit. 

Istoria ne arată diversităţile dintre aceste state şi specificul fiecărei societăţi, 

mai ales al modului de organizare din cadrul lor. Aceste caracteristici pot fi 

determinate – dar nu numai de ele – de legătura existentă între religie şi naţiune şi de 

prezenţa, sau de absenţa, mişcărilor naţionaliste, dintre care unele au reapărut pe 

scena politică, şi sprijinul pe care o confesiune l-a dat, îl dă, sau intenţionează să-l dea 
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acestora. Prin urmare, trebuie să considerăm cu deosebită atenţie acest aspect, 

deoarece este un spaţiu imens care este cuprins între Republica Cehă şi Tajikistan
86

. 

De asemenea, în ceea ce priveşte continuitatea unor caracteristici: acestea sunt 

determinate de prezenţa religiei în evenimentele sociale şi politice ale respectivei 

naţiuni (aşa cum a fost şi în toate statele europene), de intensitatea religiozităţii unui 

popor, de existenţa unor noi forme de ateism sau de neapartenenţă confesională, de 

structura confesională a ţării respective. Toate aceste aspecte ne indică că fiecare ţară 

are specificul său. 

O altă problemă prezentă în istoria europeană este cea a minorităţilor naţionale, 

care deseori sunt omogene şi din punct de vedere religios şi confesional; prin urmare, 

problema minorităţilor naţionale în multe cazuri reprezintă şi o problemă a 

minorităţilor religioase. În mod analog, normele juridice care ar putea discrimina 

minorităţile naţionale, pot avea efect şi asupra exercitării libertăţii religioase. 

În acest sens, amintim de persecuţia regimului comunist din România 

împotriva ungurilor catolici din Transilvania, de persecuţia croaţilor catolici din fosta 

Iugoslavie, sau a turcilor musulmani din Bulgaria. 

În ultima perioadă se simte tot mai mult necesitatea unor acorduri bilaterale 

între state, pentru a contribui la rezolvarea problemelor grave ale istoriei continentului 

european. Câte războaie s-au declanşat tocmai din cauza problemelor minorităţilor, şi 

câte din populaţiile respective au rămas de o parte sau de alta a unei graniţe! Aceste 

fenomene au fost mereu elemente de instabilitate socială şi politică. În ultimii ani s-au 

stipulat, în cadrul Pactului de Stabilitate şi Creştere (PSC – adoptat la Consiliul 

European de la Dublin în 1996), multe acorduri bilaterale între state tocmai pentru a 

se recunoaşte în general un regim de reciprocitate. Acest lucru reprezintă un progres 

care va contribui cu siguranţă la stabilirea de relaţii amiabile între state şi poate să 

influenţeze asupra problemelor în discuţie. Desigur, este necesar un efort continuu şi 
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reciproc pentru a evita ca problema minorităţilor naţionale şi a celor religioase să 

devină un factor de instabilitate. 

 

2.3. Rolul confesiunilor religioase în democratizrea statelor 

 

În această fază de tranziţie ale statelor ex-comuniste, ce va dura încă mult timp 

şi în moduri diferite, trebuie acordată o atenţie deosebită unor aspecte delicate din 

istoria unor naţiuni: rolul de opoziţie pe care l-au avut Bisericile în timpul dictaturii 

comuniste, care de multe ori a dus la desfiinţarea lor şi la trecerea în ilegalitate (cazul 

particular al Bisericii Greco-Catolice din România, sau al tuturor confesiunilor 

religioase în Albania). Acest lucru explică unele legislaţii şi prevederi normative de 

după 1989 din aceste ţări. Dar situaţiile pot fi diferite: unele Biserici s-au declarat în 

mod deschis contrare regimului comunist, iar altele nu au făcut acest lucru, şi datorită 

faptului că nu puteau să facă acest lucru. Motivaţiile pot fi diferite, dar rămâne un dat 

de fapt: cine a fost în mod deschis împotriva regimurilor dictatoriale, astăzi poate să 

aibă un rol important în procesul de democratizare. În acest sens, amintim unele relaţii 

“concordatare” pe care Biserica Catolică le-a stabilit cu multe state din această zonă: 

Croaţia, Slovenia, Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria, 

Polonia, Albania şi Kazahstan. 

Bisericile şi comunităţile religioase ajută la consolidarea isnstituţiilor 

democratice, pentru a putea crea acel cadru instituţional şi constituţional în interiorul 

căruia să se poată proteja drepturile şi libertăţile tuturor, adică crearea unui Stat de 

drept care să ofere un autentic status libertatis.  

Libertatea religioasă nu trebuie considerată un fel de libertate privilegiată, ci 

trebuie avută o idee clară despre ceea ce reprezintă statutul de libertate al unei religii. 

Acest lucru presupune acordarea unei atenţii deosebite, printre alte drepturi şi 

libertăţi, faţă de ceea ce este fundamental, libertatea de conştiinţă care se manifestă şi 

în libertatea de religie: dar totdeauna într-un cadru corect constituţional, chiar dacă 
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este de înţeles voinţa unei afirmări speciale a unei asemenea libertăţi după asuprirea şi 

persecuţiile trecutului.  

Bisericile şi comunităţile religioase din multe state s-au angajat în susţinerea 

renaşterii sociale şi economice a ţării, iar acest lucru este confirmat de le legislaţiile 

emanate care sunt şi în avantajul confesiunilor religioase. Acesta este un aspect foarte 

important: în fond, statele sunt interesate ca toate forţele (politice, culturale, 

religioase) să contribuie la renaşterea socială a ţării respective după un regim totalitar. 

Amintim în acest sens o ţară care nu este în Europa Centrală şi de Est, ci în Asia 

Centrală, Kazahstanul, care a stipulat la 24 septembrie 1988 un Acord internaţional 

important cu Sfântul Scaun care, pentru prima oară în această ţată, a obţinut 

recunoaşterea statutului juridic, de neconceput până cu puţin timp în urmă: este un 

mare rezultat obţinut de diplomaţia vaticană
87

. Statul kazah, în această fază de 

construcţie a democraţiei, este conştient că libertatea acordată Bisericii Catolice de a 

activa pe teritoriul său poate să contribuie la dezvoltarea socială a ţării. 

O mare atenţie trebuie acordată vechilor aparate administrative care încă mai 

supravieţuiesc în aceste ţări. În unele state se întâmpină multe dificultăţi în 

schimbarea lor, iar acest lucru explică motivul existenţei atâtor clauze şi condiţii 

prevăzute de legile care reglementează recunoaşterea unor religii. Aparatul birocratic 

nu a fost încă pe deplin restructurat, şi nici nu ar fi posibil: nu poate fi eliminată în 

câţiva ani o anumită mentalitate, mai ales că pentru regimul comunist aparatul 

administrativ a reprezentat un instrument fundamental în mâinile partidului şi ale 

Statului în lupta împotriva religiei, chiar dacă astăzi toţi se declară democratici
88

.  

Această situaţie este prezentă în multe state, iar recunoaşterea juridică a 

Bisericilor este afectată. Deseori aparatul birocratic continuă să aibă, chiar dacă poate 

inconştient, o mentalitate de ostilitate faţă de confesiunile religioase, care se 

manifestă, de exemplu, în problema recunoaşterii. În acest context se naşte întrebarea: 

ce este o confesiune religioasă şi ce anume o distinge de o simplă asociaţie cu caracter 
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 Textul Acordului în J. T. MARTIN DE AGAR, Raccolta di concordati, 1950-1999, Città del Vaticano, Libreria 

Editrice Vaticana, 2000, pp. 612 ş.u. 
88

Cf. G. BARBERINI, La libertà di religione nel processo…, op. cit., p. 16. 
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spiritual sau religios? În studiile de specialitate în materie se discută asupra acestui 

argument de mai bine de cincizeci de ani. Dar a stabili unele tipare care încearcă să 

facă diferenţa între o confesiune religioasă şi o simplă formă de asociere religioasă, a 

defini ce este o comunitate religioasă cu toate caracaterisiticile sale specifice, este o 

acţiune ce ar putea cauza o atitudine restrictivă faţă de libertatea religioasă. 

 

2.4. Cadrul juridic şi normele constituţionale 

 

Cadrul juridic nu se naşte niciodată întâmplător: istoria, cea recentă şi cea mai 

îndepărtată, este aceea care îl crează. Sintetizând, cadrul juridic poate fi împărţit în 

trei niveluri: Constituţiile, legile şi acordurile.  

Între 1990 şi 2000 statele ex-comuniste care şi-au recâştigat deplina 

independenţă şi suveranitate au adoptat Constituţii care deseori au drept modele 

standardele internaţionale, prin sprijinul acordat şi de organizaţiile internaţionale. 

Rolul pe care l-a avut Conciliul Europei, OSCE, Uniunea Europeană, Comisia 

de la Veneţia şi alte organisme internaţionele a fost acela de „a învăţa şi de a scrie” 

constituţiile; asistenţa acordată de aceste instituţii a fost determinantă
89

. 

Este important să subliniem că aceste Constituţii conţin, după meodelul 

Constituţiilor liberal-docratice, două prevederi fundamentale: prima referitor la 

libertatea religiei şi a cultului, iar a doua defineşte sau indică tipul de raport dintre 

confesiunile religioase şi Stat. 

Libertatea de religie, de profesiune religioasă, de cult şi de practică religioasă, 

în formă individuală sau colectivă este, în general, afirmată şi garantată prin formulări 

ce corespund în mod substanţial standardelor internaţionale. În general, sunt 

                                                 
89

 Noi Constituţii au fost adoptate de: Albania, 28 noiembrie 1998; Bielorusia, 1 martie 1994, cu modificări 

ulterioare; Bulgaria, 12 iulie 1991; Croaţia, 22 decembrie 1990, apoi revizuită în mai 2001; Estonia, 28 iunie 

1992; Federaţia Rusă, 12 decembrie 1993; Letonia, readoptarea Constituţiei din 1922, revizuită printr-o lege din 

15 octombrie 1998; Lituania, 25 octombrie 1992; Polonia, 2 aprilie 1997; Republica Cehă, Carta drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale adoptată la 16 decembrie 1992, ca parte din prevederile constituţionale; România, 21 

noiembrie 1991, revizuită în 2003; Slovacia, 3 septembrie 1992; Slovenia, 23 decenbrie 1991, revizuită în 1997 

şi 2000; Ucraina, 28 iunie 1996; Ungaria, cu un prim act constituţional nr. XXXI din 1989 a fost revizuită în 

mod substanţial fosta Constituţie socialistă din 1949, iar mai apoi au urmat alte revizuiri.   
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„prevederile clasice” care acum, în sistemul democratic, pot fi interpretate fără acele 

rezerve care erau tipice regimului comunist, care garanta şi el libertatea de religie (dar 

numai în mod formal şi propagandistic), adică rezervele impuse de politica partidului 

şi a Statului
90

.  

Unel Constituţii care sunt astăzi în vigoare (cea bulgară, art. 37.2; ucraineană, 

art. 35.2; estonă, art. 40.3; lituaniană, art. 43.6; poloneză, art. 53.5; slovacă, art. 24.4) 

stabilesc limitele puse exercitării libertăţii religioase. În mod evident, aşa cum sunt 

formulate, ele pot să prezintă riscuri, mai ales dacă se ţine cont de influenţa pe care o 

au asupra aparatul administrativ: securitatea naţională, ordinea publică, sănătatea şi 

morala publică, drepturile şi libertăţile altor cetăţeni. 

Referitor la raportul confesiunilor cu Statul şi la aspectele ce privesc 

recunoaşterea lor juridică, situaţia este destul de diferită în ţările ex-comuniste. 

Unele stabilesc în Constituţii, în termeni destul de aemănători, principiul 

separării (Bulgaria, art 13.2; Croaţia, art. 41.1; Slovacia, art. 24.3; Slovenia, art. 7.1; 

Ungaria, art. 60.3; Letonia, art. 99), iar altele stabilesc ne-existenţa unei religii de stat 

(Albania, art. 10; Estonia, art. 40.2 şi Lituania, art. 43.7). Constituţia poloneză 

vorbeşte de „imparţialitatea” Statului (art. 25.2), iar cea română de „autonomia” 

confesiunilor religioase (art. 29.5). Pe de altă parte, ştim că afirmarea separării în 

carta constituţională reprezintă fără îndoială un principiu de bază al textelor juridice, 

dar care în actualizarea practică se manifestă într-un mod destul de diferit în aceste 

ţări, care nu au „asimilat” pe deplin conceptul de separare între Stat şi Biserică. 

   Este relevant faptul că dacă pe de o parte în Constituţia Federaţiei Ruse (art. 

14) se stabileşte  - şi încă într-un mod destul de accentuat – principiul separării, adică 

nu există Biserciă de Stat şi se afirmă laicitatea Statului, pe de altă parte realitatea cu 

privire la libertea religioasă de facto din această ţară contrazice reglementările 

constituţionale. Mai mult, în preambulul legii din 1997 s-au stabilit unele prevederi 
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 Art. 24 din Constituţia albaneză; art. 33 din Constituţia bielorusă; art. 37 din Constituţia bulgară; art. 40 din 

Constituţia croată; art. 40 din Constituţia estonă; art. 99 din Constituţia letonă; art. 26 din Constituţia lituaniană; 

art. 53 din Constituţia poloneză; art. 15 şi 16 Carta drepturilor şi a libertăţilor fundamentale a Republicii Cehe; 

art. 29 din Constituţia României; art. 28 din Constituţia Rusiei; art. 24 din Constituţia Slovaciei; art. 41 din 

Constituţia Sloveniei; art. 35 din Constituţia Ucrainei; art. 60 din Constituţia Ungariei.     
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care au adus multe critici, deoarece stabilesc o atitudine restrictivă faţă de fenomenul 

religios ce nu reintră în structura Bisericii Ortodoxe.  

Merită să acordăm o atenţie deosebită prevederii din articolul 60 al Constituţiei 

Ungariei care, la paragraful 4, stabileşte că aprobarea şi modificările legii cu privire la 

libertatea de conştiinţă şi de religie trebuie să întrunească majoritatea de două treimi a 

membrilor prezenţi în Parlament, ceea ce trebuie să constituie o garanţie importantă în 

luarea deciziilor. 

În general, nu se poate vorbi de reglementări clare constituţionale, din punct de 

vedere normativ şi interpretativ, doarece lipseşte o adecvată elaborare doctrinală. În 

unle State au fost începute forme de colaborare cu confesiunile religioase: în Ungaria 

şi în Polonia prin stipularea de acorduri; de asemenea, sunt forme de colaborare în 

Croaţia, în România şi Slovacia. 

Două Constituţii fac referinţă la una sau mai multe confesiuni aşa numite 

tradiţionale, deşi susţin principiul afirmării separării sau neexistenţa unei religii de 

Stat: în Bulgaria (art. 13.3) şi Lituania (art. 43.1). 

 

2.5. Legislaţia şi recunoaşterile confesiunilor religioase 

 

Referitor la aspectele complexe ale recunoaşterilor confesiunilor religioase şi 

reglementărilor juridice, sau mai generic, ale libertăţii religioase ca drept colectiv, 

trebuie să notăm că acestea sunt stabilite prin proceduri diferite în ţările ex-comuniste 

şi în multe din cazuri prin legi particulare. Există asemenea legi în Bulgaria (1994), în 

Federaţia Rusă (1997), Letonia (1995), Estonia (1993), Lituania (1995, cu modificări 

ulterioare), Ucraina (1991, cu modificări ulterioare), Bielorusia (2002), Polonia 
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(1989)
91

, Republica Cehă (2001), Slovenia (a rămas în vigoare legea din 1976 

revizuită ulterior), Slovacia (2000), Ungaria (1990)
92

. 

În România, timp de 17 ani de la căderea dictaturii comuniste, a rămas în 

vigoare în mod formal vechea lege comunistă nr. 177/1948, aplicată oarecum în 

conformitate cu normele noii Constituţii din 1991, deoarece s-a considerat o temă 

delicată tratarea statutului de „Biserică naţională” revendicat de Biserica Ortodoxă 

Română, ceea ce ar fi comportat consecinţe juridice şi politice
93

. Legea 489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor va pune capăt acestei situaţii 

anacronice, abrogând legea 177/1948. 

Vom prezenta unele date cu privire la recunoaşterea confesiunilor religioase 

din unele state:  

- Bulgaria: recunoaşterea este acordată Bisericii Ortodoxe Bulgare, Bisericii 

Catolice, Bisericii Greco-Catolice, comunităţii Adventiştilor, Penticostalilor, 

Metodiştilor şi Baptiştilor, Comunităţii musulmane şi celei mozaice
94

; 

- Letonia: recunoaşterea a fost acordată celor 6 principale confesiuni 

religioase
95

. 

- Lituania: o recunoaştere deosebită a fost acordată celor 9 confesiuni 

„tradiţionale”, în baza unei reglementări guvernamentale 
96

. 

- Republica Cehă: au fost recunoscute juridic 19 Biserici şi comunităţi 

religioase
97

. 
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 Textul legii nr. 155/ 1989 poate fi citit în Raccolta di fonti normative di diritto ecclesiastico, sub îngrijirea lui 

G. BARBERINI, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 300 ş.u.; Cf. M. PIETRZAK, La situation juridique des 

communautés religieuses en Pologne, în „European Journal for Church and State Research – Revue européenne 

des realtions Églises-État”, vol. 6, 1999, pp. 233 ş.u.  
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 Textul legii în Raccolta di fonti, op. cit., pp. 318 ş.u. 
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 Vezi textul legii nr. 177/1948 în Anexe. O îngrijită culegere de documente cu privire la relaţiile dintre 

Biserica Catolică şi România începând in anul 1920 a fost publicată de Ambasada României pe lângă Sfântul 

Scaun în volumul La Romania e la Santa Sede. Documenti diplomatici, Città del Vaticano, Libreria Editrice 

Vaticana, 2000.  
94

 Cfr. J. PETEVA, Religion in Bulgaria at the Beginning of the XXI Century, în „European Journal for Church 

and State Research – Revue européenne des relations Églises-État”, vol. 7, 2000, pp. 279 ş.u. 
95

 Cfr. R. BALODIS, History of State and Church Relationships in Latvia, în „European Journal for church and 

State Research – Revue européenne des relations Églises-État”, vol. 8, 2001, pp. 295 ş.u. 
96

 Cfr. J. KUZNECOVIENE, Church and State în Lithuania, în „European Journal for church and State Research – 

Revue européenne des relations Églises-État”, vol. 6, 1999, pp. 205 ş.u. 
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- Slovacia: recunoaşterea a fost acordată la 15 confesiunii religioase
98

. 

- Slovenia: au fost recunoscute juridic 35 de Biserici şi comuntăţi religioase. 

- Ungaria: au fost recunoscute şi înregistrate mai bine de 100 de confesiuni şi 

organizaţii religioase
99

. 

- România: până în 2006 au fost recunoscute doar cele 14 confesiuni 

recunoscute de legea comunistă 177/1948, celelalte erau înregistrate ca asociaţii sau 

fundaţii; actualmente sunt recunoscute 18 confesiuni religioase. 

Ce putem afirma cu privire la aceste sisteme normative? 

Legile, în intenţia – cel puţin declarată – de a pune în practică normele 

constituţionale ce garantează libertatea religioasă individuală şi colectivă, interzic 

formele de discriminare, reglementează procedurile pentru înregistrarea şi 

recunoaşterea personalităţii juridice ale instituţiilor, definesc cadrul juridic pentru 

activitatea miniştrilor cultelor, pentru autonomia organizatoare a confesiunilor, pentru 

efectivul exerciţiu al practicii religioase, pentru învăţământul doctrinelor religioase.  

În mai multe ţări ex-comuniste, procedura pentru recunoaşterea şi înregistrarea 

confesiunilor religioase este greoaie şi complexă, cu un evident caracter 

„jurisdicţionalist”. În unle cazuri normele legii care reglementează regimul juridic al 

confesiunilor ridică semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor enunţate 

în constituţii. Se poate evidenţia un contrast între voinţa declarată a Statului de a 

garanta prin orice mijloc exerciţiul libertăţii religioase şi tendinţa de a nu renunţa la 

formele de control ce au drept scop protejarea intereselor Statului şi garanţia că 

Bisericile şi comunităţile religioase se încadrează în organizarea juridică 

„democratică”. 
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 J. R. Tretera, Church and State in the Czech Republic, în „European Journal for church and State Research – 

Revue européenne des relations Églises-État”, vol. 7, 2000, pp. 299 ş.u. 
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 Cfr. P. Mulik, State and Church in the Slovak Republic, în „European Journal for church and State Research – 

Revue européenne des relations Églises-État”, vol. 5, 1998, p. 183. 
99

 Multe studii cu privire la situaţia din această ţară în Legislation on Church-State Relations in Hungary, sub 

îngrijirea lui B. Schanda, Budapest, Ministrty of Cultural Heritage, 2002; cfr. Şi P. Erdö, B. Schanda, Church 

and State in Hungary. An Overview of Legal Questions, în „European Journal for church and State Research – 

Revue européenne des relations Églises-État”, vol. 6, 1999, pp. 219 ş.u.  
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Trebuie să subliniem încă o dată diferenţa între anumite situaţii, care duce la 

legi diferite, chiar şi referitor la moştenirea trecutului. În general, recunoaşterile sunt 

acordate într-un spirit liberal, dar există în continuare un caracter restrictiv al 

anumitor legi care depinde de mentalitatea comunistă, fapt care menţine o puternică 

influenţă a Statului şi un control riguros din partea acestuia (de exemplu, în Federaţia 

Rusă, unde este prezentă o puternică presiune a Bisericii Ortodosxe), sau din partea 

contextului social şi religios specific (aşa cum se întâmplă în Lituania). 

Ne vom opri atenţia asupra unor situaţii deosebite.  

În Lituania, cadrul normativ se prezintă cu o caracteristică specifică: 

Constituţia (art. 43.1), aşa cum aminteam anterior, recunoaşte Bisericile şi 

confesiunile tradiţionale ale Lituaniei; celelalte confesiuni religioase pot fi 

recunoscute cu condiţia să se prezinte ca fiind bine înrădăcinate în societatea lituană. 

Legea din 1997, la articolul 5, precizează că sunt 9 confesiuni tradiţionale, considerate 

astfel deoarece fac parte din patrimoniul istoric, spiritual şi social lituanian: Biserica 

Catolică, Biserica Greco-Catolică, Biserica Luterană, Biserica Reformată, Biserica 

Ortodoxă Rusă, Biserica Catolicilor vechi, Comunitatea mozaică, Comunitatea 

musulmană sunnită şi comunitatea karaită. Articolul 6 al aceleiaşi legi prevede că şi 

alte confesiuni vor putea fi recunoscute în mod oficial, cu condiţia ca respectivele 

confesiuni să fie prezente de cel puţin 25 de ani în Lituania înregistrate ca asociaţii 

sau fundaţii religioase. Dacă cererea de recunoaştere este refuzată, trebuie să treacă 

alţi 10 ani pentru a înainta o altă cerere. Acestă prevedere normativă este dificil de a fi 

pusă în sintonie cu legislaţia Uniunii Europene, care cu siguranţă nu acceptă stfel de 

limite. 

Situaţia din Rusia merită o atenţie deosebită datorită specificului său. Amintim 

polemicile ce s-au declanşat după aprobarea legii din 1997, considerată ca fiind mai 

puţin liberală faţă de cea emanată în 1990 de Gorbaciov. Legea a parcurs mai multe 

etape controversate, prima aprobare din partea Parlamentului rus (Duma) fiind la 23 

iunie 1997. Acel text, în preambul, afirma în mod solemn că trebuie respectată 

„ortodoxia ca parte integrantă a moştenirii istorice, spirituale şi culturale comune 
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întregii Rusii şi în acelaşi fel islamismul cu milioanele sale de adepţi, budismul, 

religia mozaică, şi celelalte religii ce există în mod tradiţional în Federaţia Rusă”: nu 

s-a făcut nici o referire explicită la celelalte confesiuni creştine, deşi sunt prezente, aşa 

cum este cazul catolicismului sau protestantismului. După aprobarea legii din partea 

Consiliului Federaţiei, preşedintele Elţîn nu a semnat-o şi a retrimis-o spre reanaliză 

parlamentarilor; după mai bine de două luni de polemici şi sub puternica presiune a 

Bisericii Ortodoxe Ruse, s-a ajuns la unele modificări faţă de textul precedent. Duma 

a aprobat noua lege la 19 septembrie şi a fost promulgată la 26 septembrie. 

Modificările din preambul sunt destul de semnificative, chiar dacă nu au schimbat în 

substanţă referirea la rolul Bisericii Ortodoxe. În textul actual a fost introdusă 

afirmarea laicităţii Statului şi scurtă referire la creştinism: „…bazându-se pe faptul că 

Federaţia este un Stat laic; recunoscând contribuţia specială a Ortodoxiei la istoria 

Rusiei, la formarea şi la dezvoltarea spiritualităţii şi culturii ruse; în respect faţă de 

creştinism, de islamism, de budism, de religia mozaică şi de alte religii şi culte care 

constituie o parte neeliminabilă din patrimoniul istoric al poporului rus; considerând 

că este importantă promovarea şi urmarea înţelegerii, toleranţei şi a respectului 

reciproc referitor la aspectele de libertate de conştiinţă şi de libertate de cult.”
100

 

La 24 iunie 1997, imediat după prima aprobare a legii, papa Ioan Paul al II-lea 

a adresat o scrisoare personală preşedintelui rus în care, în termeni categorici, a 

criticat textul mult mai restrictiv decât legea din 1990, şi amintea de angajamentele pe 

care Rusia şi le-a luat în 1989 prin Documentul de la Viena al CSCE cu privire la 

deplina libertate religioasă. Normele legii în vigoare care reglementează înregistrarea 

şi activitatea Bisericilor şi confesiunilor diferite de ortodoxie sunt lente şi greoaie, în 

special din punct de de vedere procedural, şi sunt discriminatorii şi limitate. Sistemul 

controalelor este sufocant, mai ales faţă de acele organizaţii şi asociaţii religioase ce 

depind de instituţiile religioase străine. Puterea politică este oarecum „obligată” să 

satisfacă cererile Bisericii Ortodoxe, deoarece are nevoie de sprijinul acesteia, dar 

                                                 
100

 Un comentariu amplu şi aprofundat al legii în G. Codevilla, Stato e Chiesa nella Federazione Russa. La 

nuova normativa nella Russia post-comunista, Milano, Ediz. R.C. La Casa di Matriona, 1998.  
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guvernul nu doreşte să alimenteze tensiunile şi polemicile în interiorul şi exteriorul 

Federaţiei Ruse. Din acest motiv, actualul stadiu de aplicare al legii poate fi definit ca 

fiind unul de „aşteptare”, cu interpretări pragmatice, ultra e praeter legem. 

În Polonia asistăm la implementarea unui sistem care asigură totala libertate 

religioasă şi recunoaşterea pluralismului religios şi confesional. Trebuie să amintim în 

acest sens că Polonia avea deja o tradiţie de „integralism confesional”. Principiile care 

stau la baza acestei libertăţi au fost stabilite în special în articolul 25 al Constituţiei: 

egalitatea de drepturi pentru toate Bisericile şi confesiunile, imparţialitatea Statului, 

respectarea autonomiei şi independenţei confesiunilor, prevederea unui tratat care să 

reglementeze relaţiile cu Biserica Catolică
101

 şi prevederea unor legi în baza 

acordurilor referitor la celelalte confesiuni. Regimul juridic adoptat corespunde în 

substanţă celui prevăzut în articolul 8.3 de Constituţia italiană. Legea nr. 155 din 1989 

privind libertatea religioasă, una din ultimele legi ale regimului generalului Jaruzelski, 

oferă garanţii de libertate şi de autonomie, legea fiind întărită şi de normativa 

constituţională din 1997. În acest moment recunoaşterea juridică a fost acordată la 

158 de Biserici, confesiuni şi comunităţi religioase (multe cu un număr limitat de 

credincioşi); sunt 14 confesiuni a căror situaţie este reglementată în baza unui acord. 

Căsătoriile încheiate în cadrul ceremoniilor diferitelor religii sunt recunoscute de 

autorităţile civile. 

Există o problemă care priveşte toate aceste state: intrarea pe scena socială a 

noilor religii (sectele). Trebuie să subliniem că aceste noi realităţi pot să reprezinte o 

dificultate mai ales pentru Biserica Catolică şi pentru Bisericile protestante care au 

cerut mereu, şi în timpul comunismului, şi astăzi, în procesul de democratizare, o 

libertate egală pentru toţi. Această problematică trebuie considerată nu atât din puct 

de vedere statistic, cât mai ales din punct de vedere social şi politic. Este vorba despre 

un fenomen nou care nu se încadrează în logica tradiţională a acordurilor şi a 

raporturilor instituţionale, şi care se manifestă prin practici religioase netradiţionale. 
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 La 17 mai 1989 a fost emanată o lege specială, Legea nr. 154, care reglementgează relaţia dintre Statul 

polonez şi Biserica Catolică; textul în Raccolta di fonti normative di diritto ecclesiastico, op, cit., pp. 281 ş.u.  
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Aceste noi religii se bucură de susţinere din partea Statelor Unite ale Americii şi a 

unor state europene (Olanda, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia) şi acţionează în 

viaţa socială a diferitelor ţări având la dispoziţie mijloace financiare considerabile.    

În general statele adoptă o poziţie precaută de apărare, uneori bănuitoare, care 

se manifestă mai ales în procedurile pentru recunoaşterea juridică şi, prin urmare, nu  

acordă legitimitate acestor comunităţi. Noile religii sunt considerate interlocutori 

necunoscuţi şi, în consecinţă, posibili factori de destabilizare, străine culturii şi 

tradiţiei religioase a ţării, într-un sistem de democraţie care este încă slab şi de 

pluralism fără experienţă.     

 

2.6. Acordurile 

 

Referitor la Acordurile încheiate între State şi confesiunile religioase, trebuie 

să amintim că, de exemplu, în Ungaria, s-au stipulat 6 până acum, care au dat naştere 

la unele forme de colaborare, iar în Polonia, aşa cum afirmam anterior, au fost 

încheiate mai multe; de asemenea, în unele State s-au stabilit forme permanente de 

colaborare şi prin constituirea unor organisme de consultare alcătuite din autorităţile 

guvernative şi de reprezentanţii comunităţilor religioase. 

Acordurile cele mai importante sunt cele stipulate de mai multe State cu 

Sfântul Scaun, atât din punct de vedere juridic cât şi din punct de vedere politic
102

. Le 

prezentăm pe scurt:  

- Croaţia: 4 Acorduri, asupra aspectelor juridice (19 decembrie 1996), 

colaborării în materie de educaţie şi cultură (19 decembrie 1996), asistenţei religioase 

                                                 
102

 Cf. G. BARBERINI, I concordati di Giovanni Paolo II dell’Europa centrale ed orientale, în „Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica”, nr. 1, 1999, pp. 49 ş.u. Pentru o consultare amplă referitor la relaţiile cu Statele 

europene, C. MIGLIORE, Relazioni tra la Santa Sede e gli Stati europei, în „Ius Ecclesiae”, nr. 11, 1999, pp. 365 

ş.u.  
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acordate credincioşilor din cadrul serviciului militar (19 decembrie 1996) şi asupra 

aspectelor economice (9 octombrie 1998)
103

. 

- Ungaria: 3 Acorduri încheiate cu privire la restabilirea relaţiilor diplomatice 

(9 februarie 1990), la asistenţa spirituală acordată în cadrul forţelor din armată (10 

ianuarie 1994), la finanţarea instituţiilor religioase şi a aspectelor patrimoniale (20 

iunie 1997)
104

. 

- Estonia: schimburi de Note verbale, la 23 decembrie 1998 şi la 15 februarie 

1999. Sunt documente cu valoare politică, în care sunt precizate principiile care 

angajează politic guvernul pentru a emana normele juridice oportune şi pentru a 

asigura garanţii Sfântului Scaun
105

.   

- Polonia: concordat încheiat la 28 iulie 1993 şi ratificat în mod solemn abia în 

1998: este un text care a dat naştere la mai multe polemici pe plan politic şi la 

dezbateri din punct de vedere juridic. Este unicul concordat, denumit astfel, stipulat în 

perioada contemporană 
106

. 

- Letonia: a fost încheiat un Acord general (8 noiembrie 2000) cu privire la 

statutul juridic al Bisericii, la educaţia şi învăţământul religiei catolice, la activitatea 

pastorală pentru credincioşii din forţele armatei şi la asistenţa spirituală acordată 

deţinuţilor
107

. 

- Lituania: 3 Acorduri stipulate la 5 mai 2000 asupra aspectelor juridice, 

cooperării în sectorul educaţional şi a culturii, şi a activităţii pastorale în armată
108

. 

- Slovacia: un Acord de bază stipulat la 24 noiembrie 2000, care constituie 

practic un concordat
109

. 
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 J. T. MARTIN DE AGAR, Raccolta di concordati, op.cit., pp. 154 ş.u. Un studiu amplu asupra raportului dintre 

Biserica Catolică şi Croaţia în A. Gianni, Stato e Chiesa cattolica in Croazia; un caso di laicità dello Stato alla 

prova della storia, Padova, Cedam, 2000. 
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in Estonia, în „European Journal for Church and State Research – Revue européenne des relations Églises-

État”, vol. 7, 2000, pp. 317 ş.u. 
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107

 J. T. Martin de Agar, I concordati del 2000, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001, pp. 9 ş.u. 
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 I concordati del 2000, op. cit., pp. 23 ş.u. 
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 I concordati del 2000, op. cit., pp. 57 ş.u. Un studiu amplu şi de T. Hajdu, L’Accordo base tra la Santa Sede 

e la Repubblica Slovacca, în „Ius Ecclesiae”, nr. 2, 2001, pp. 513 ş.u.  
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- Albania – un Acord asupra relaţiilor reciproce încheiat la 23 martie 2002
110

.          

- Republica Cehă: un Acord asupra relaţiilor reciproce încheiat în 2002, care nu 

a fost încă ratificat. 

- Slovenia: un Acord asupra aspectelor juridice, încheiat la 14 decembrie 2001, 

care nu a fost încă ratificat
111

. 

În sfârşit, amintim Acordul stipulat de Sfântul Scaun cu Kazahstanul în 1998, 

despre care am tratat anterior. Se poate constata că toate Statele din Europa Centrală 

şi de Est, de la graniţele Uniunii europene şi până la graniţele Rusiei, cu excepţia unor 

ţări balcanice (Bulgaria, România, Serbia şi Muntenegru, Macedonia, Bosnia şi 

Herţegovina), au stabilit relaţii specifice cu Sfântul Scaun.  

 

În concluzie, putem să afirmăm că unele aspecte ale acestor relaţii dintre State 

şi Biserică rămân deschise analizelor de specialitate ulterioare şi pot găsi un răspuns 

în studiul aprofundat şi lipsit de prejudecăţi asupra rolului pe care îl are libertatea 

religioasă şi de conştiinţă în construirea democraţiei din societăţile ţărilor respective şi 

a unităţii continentului european. Generaţiile de astăzi şi cele viitoare vor trebui să 

determine care este rolul pe care creştinismul îl poate avea faţă de celelalte concepţii 

de viaţă, chiar şi atee, dar care se bazează pe unele valori umaniste, şi care, prin 

urmare, recunosc conceptul de bază al demnităţii umane. Creştinismul poate avea cu 

siguranţă un rol extrem de important în contextul Uniunii Europene, acolo unde 

fenomenul secularizării şi al ateismului se prezintă în mod diferit faţă de Europa 

Centrală şi de Est, deoarece este purtătorul valorilor profund umane, universal 

recunoscute şi împărtăşite. Care este acest rol şi care este importanţa sa? Nimeni 

dintre noi nu poate astăzi să dea un răspuns exhaustiv şi definitiv. Pentru acest lucru 

este nevoie de o continuă reflecţie şi de un dialog deschis cu toate părţile interesate de 

libertatea religiei şi de respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. 
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 AAS (XCIV), 2002, pp. 660 ş.u. 
111

 Testele Acordurilor cu Republica Cehă şi cu Slovenia pot fi citite pe site-ul: 

htto://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir 
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Întrebări de control:  

1. Care este contextul sociologic din România? 

2. Care sunt caracteristicile principale ale relaţiilor dintre Stat şi Biserică din România?Cum 

poate fi definită libertatea religiei din România?  

3. Cum consideraţi legea libertăţii religioase (legea 4899/2006)?  

4. Ce se înţelege prin „procesul de la Helsinki”?  

5. Care este rolul confesiunilor religioase în democratizarea statelor?  

6. Enunţaţi cîteva exemple de legislaţie cu privire la statutul Bisericilor şi al organizaţiilor 

religioase din cadrul fostelor ţări comuniste.  

7. Ce tipuri de acorduri au semnat aceste state cu Biserica Catolică?       
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ANEXE 

 

 

A. Declaraţia Drepturilor Virginia Bill of Rights (12 iunie 1776) 

          „Declaraţia drepturilor care trebuie să ne aparţină, nouă şi urmaşilor noştri, şi 

care trebuie privite drept fundamentul şi baza guvernării. 

          Articolul 1: Toţi oamenii se nasc în mod egal liberi şi independenţi: au drepturi 

sigure, esenţiale şi naturale, de care nu pot, prin niciun fel de contract, să-şi lipsească 

sau să-şi despoaie urmaşii: acestea sunt dreptul de a se bucura de viaţă şi de libertate, 

cu mijloacele de a obţine şi de a poseda proprietăţi, de a căuta şi de a obţine fericirea 

şi siguranţa. 

          Articolul 2: Întreaga autoritate aparţine Poporului şi, drept urmare, emană de la 

el: magistraţii sunt mandatarii săi, slujbaşii săi şi sunt răspunzători în faţa lui în toate 

situaţiile. 

         Articolul 3: Guvernământul este sau trebuie să fie instituit pentru binele comun, 

pentru apărarea şi siguranţa Poporului, Naţiunii sau a Comunităţii. Dintre diversele 

forme de guvernământ, cea mai bună este aceea care poate asigura în cel mai înalt 

grad fericirea şi siguranţa şi care este cel mai real ferită de primejdia proastei 

administrări. Aşadar, ori de câte ori un guvernământ va fi incapabil să îndeplinească 

aceste condiţii, sau va lucra împotriva lor, majoritatea comunităţii are dreptul 

neîndoielnic, inalienabil şi imprescriptibil de a-l reforma, schimba sau aboli, aşa cum 

va crede cel mai potrivit pentru folosul public.  

(...) 

         Articolul 5: Puterea legiuitoare şi puterea executivă a statului trebuie să fie 

distincte şi separate de autoritatea judiciară (...). 

        Articolul 6: Alegerile de membri care trebuie să reprezinte Poporul în Adunare 

trebuie să fie libere (...). 
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         Articolul 8: În orice proces pentru crime capitale sau alte crime, orice om are 

dreptul să întrebe cauza şi natura acuzaţiilor care i se aduc, să ceară confruntarea cu 

acuzatorii şi martorii lor, să aducă sau să ceară să fie aduşi martori în favoarea sa sau 

orice altceva îi poate fi favorabil, să ceară o procedură promptă de către un juriu 

imparţial din vecinătate, fără al cărui consimţământ unanim să nu poată fi condamnat. 

Nimeni nu poate fi obligat să aducă dovezi împotriva sa şi niciun om nu poate fi lipsit 

de libertatea sa decât printr-o judecată de către egalii săi, în virtutea legilor ţării. 

           Articolul 9: Nu trebuie să se ceară niciodată cauţiuni excesive, nici să se 

impună amenzi prea mari şi nici să se aplice pedepse crude sau neobişnuite. 

(...) 

          Articolul 12: Libertatea presei este unul dintre cei mai puternici piloni ai 

libertăţii Statului şi nu poate fi restrânsă decât sub guvernăminte despotice. 

         Articolul 13: O miliţie regulată, provenind din Corpul Poporului şi cu 

obişnuinţa armelor este apărarea cuvenită, naturală şi sigură a unui Stat liber; armatele 

pregătite mereu şi pe timp de pace trebuie evitate ca primejdioase pentru libertate; şi 

în orice caz, militarii trebuie ţinuţi întotdeauna în subordinea autorităţii civile şi 

conduşi de către aceasta. 

(...) 

          Articolul 16: Religia sau cultul sunt datorate Creatorului, iar modul de a se 

achita de aceste îndatoriri trebuie condus numai de raţiune şi de convingeri, niciodată 

prin forţă sau violenţă; de unde se înţelege că orice om trebuie să se poată bucura de 

cea mai deplină libertate a conştiinţei şi de libertatea cea mai deplină în alegerea 

cultului pe care i-l dictează conştiinţa sa. Este o îndatorire reciprocă a tuturor 

cetăţenilor de a practica toleranţa creştină, dragostea şi mila unii faţă de ceilalţi.” 
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B. Declaraţia Drepturilor omului şi ale cetăţeanului 

a Adunării Naţionale Franceze (26 august 1789) 

         

 „Reprezentanţii poporului francez, constituiţi în Adunare Naţională, 

considerând că ignorarea, nesocotirea sau dispreţuirea drepturilor omului sunt 

singurele cauze ale nefericirii publice şi ale corupţiei guvernelor, au hotărât să expună 

într-o declaraţie solemnă drepturile naturale, inalienabile şi sacre ale omului, astfel ca 

această declaraţie, mereu prezentă înaintea tuturor membrilor societăţii, să le 

reamintească fără încetare drepturile şi îndatoririle lor; actele puterii legislative şi ale 

puterii executive, putând fi în orice moment comparate cu scopul oricărei instituţii 

politice, să fie mai respectate, iar doleanţele cetăţenilor, bazate de acum înainte pe 

principii simple şi incontestabile, să tindă întotdeauna la respectarea Constituţiei şi a 

fericirii tuturor. 

          În consecinţă, Adunarea Naţională recunoaşte şi declară, în prezenţa şi sub 

auspiciile Fiinţei Supreme, următoarele drepturi ale omului şi ale cetăţeanului: 

          Articolul 1: Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi. Deosebirile 

sociale nu pot fi bazate decât pe utilitatea publică. 

         Articolul 2: Scopul oricărei asociaţii politice este conservarea drepturilor 

naturale şi imprescriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea, 

siguranţa şi rezistenţa la opresiune. 

          Articolul 3: Naţiunea este sursa esenţială a principiului oricărei suveranităţi. 

Nici o grupare, nici un individ nu pot exercita vreo autoritate care să nu emane de la 

ea. 

         Articolul 4: Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu dăunează altuia. 

Astfel, exercitarea drepturilor naturale ale fiecărui om nu are alte limite decât acelea 

care asigură celorlalţi membri ai societăţii folosirea de aceleaşi drepturi. Aceste limite 

nu pot fi determinate decât prin lege. 
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         Articolul 5: Legea nu are dreptul să interzică decât acţiunile vătămătoare 

societăţii. Tot ceea ce nu este interzis prin lege nu poate fi împiedicat şi nimeni nu 

poate fi constrâns a face ceea ce legea nu obligă. 

(...) 

         Articolul 7: Nici un om nu poate fi acuzat, arestat, nici deţinut decât în cazurile 

stabilite prin lege şi după formele prescrise de ea. Cei care solicită, dau, execută sau 

fac să se execute ordine arbitrare trebuie pedepsiţi; dar orice cetăţean somat sau 

arestat în virtutea legii trebuie să se supună imediat; dacă opune rezistenţă, el se face 

vinovat. 

          Articolul 8: Legea nu trebuie să stabilească decât pedepse strict şi evident 

necesare şi nimeni nu poate fi pedepsit decât în virtutea unei legi stabilite şi 

promulgate anterior delictului şi aplicate legal. 

          Articolul 9: Orice om este presupus inocent, până în momentul în care a fost 

declarat vinovat; dacă se consideră indispensabil a-l aresta, orice act de constrângere 

în afara celor necesare pentru reţinerea lui trebuie să fie aspru pedepsit de lege. 

          Articolul 10: Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru opiniile sale, fie ele 

chiar religioase, dacă manifestarea lor nu tulbură ordinea publică stabilită prin lege. 

          Articolul 11: Comunicarea liberă a gândurilor şi opiniilor este unul din 

drepturile cele mai de preţ ale omului; orice cetăţean poate deci să vorbească, să scrie 

şi să tipărească liber, în afara cazurilor prevăzute prin lege, în care va trebui să 

răspundă de folosirea abuzivă a acestei libertăţi. 

         Articolul 12: Garanţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului necesită o forţă 

publică: această forţă este instituită în avantajul tuturor şi nu în folosul personal al  

acelora cărora le este încredinţată. 

(...) 

          Articolul 14: Cetăţenii au dreptul să constate ei înşişi sau prin reprezentanţii lor 

necesitatea contribuţiei publice şi s-o accepte în mod liber, să urmărească destinaţia 

care i se dă, să-i determine cuantumul, bazele, perceperea şi durata. 
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          Articolul 15: Societatea are dreptul să ceară socoteală oricărui funcţionar 

public pentru modul în care îşi îndeplineşte funcţia. 

          Articolul 16: Orice societate care nu asigură garanţia drepturilor şi nu 

statorniceşte separarea puterilor este lipsită de constituţie. 

          Articolul 17: Proprietatea fiind un drept inviolabil şi sacru, nimeni nu poate fi 

privat de ea, decât în cazurile în care necesitatea publică, legal constatată, pretinde în 

mod evident acest lucru, şi cu condiţia unei juste despăgubiri prealabile.”  

 

 

 

C. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului  

(10 decembrie 1948) 

 

          Preambul 

 

 Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei 

umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, 

dreptăţii şi păcii în lume, 

 Considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte de 

barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele 

umane se vor bucura de libertatea cuvântului şi a convingerilor şi vor fi 

eliberate de teamă şi mizerie a fost proclamată drept cea mai inaltă aspiraţie a 

oamenilor,  

 Considerând că este esenţial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea 

legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluţie extremă, la revolta 

împotriva tiraniei şi asupririi,  

 Considerând că este esenţial a se încuraja dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între 

naţiuni,  
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 Considerând că în Cartă popoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite au proclamat 

din nou credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi în 

valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbaţi şi femei şi că au 

hotărât să favorizeze progresul social şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în 

cadrul unei libertăţi mai mari,  

 Considerând că statele membre s-au angajat să promoveze în colaborare cu 

Organizaţia Naţiunilor Unite respectul universal şi efectiv faţă de drepturile 

omului şi libertăţile fundamentale, precum şi respectarea lor universală şi 

efectivă,  

 Considerând că o concepţie comună despre aceste drepturi şi libertăţi este de 

cea mai mare importanţă pentru realizarea deplină a acestui angajament,  

 Adunarea Generală proclamă  

 prezenta Declaraţie universală a drepturilor omului ca ideal comun spre care 

trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi 

toate organele societăţii să se străduiască, având această Declaraţie permanent 

în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste 

drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi 

internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în sânul 

popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia 

lor.  

          Articolul 1 : Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în 

drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă 

de altele în spiritul fraternităţii.  

          Articolul 2 : Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile 

proclamate în prezenta Declaraţie fără niciun 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 afara de aceasta, nu 

se va face nicio deosebire după statutul politic, juridic sau internaţional al ţării sau al 
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teritoriului de care ţine o persoană, fie că această ţară sau teritoriu sunt independente, 

sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte limitări de suveranitate. 

          Articolul 3:  Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la siguranţa 

persoanei sale.  

         Articolul 4: Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute; sclavajul şi 

comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.  

          Articolul 5: Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente 

crude, inumane sau degradante.  

         Articolul 6: Fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni 

personalitatea juridică.  

           Articolul 7 :Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, 

dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală 

împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei 

provocări la o asemenea discriminare.  

          Articolul 8:   Orice persoană are dreptul la satisfacţia efectivă din partea 

instanţelor juridice naţionale competente împotriva actelor care violează drepturile 

fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constituţie sau lege.  

          Articolul 9 :  Nimeni nu trebuie să fie arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar.  

          Articolul 10 : Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în 

mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi imparţial care va hotărî fie 

asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzări în materie 

penală îndreptată împotriva sa.  

          Articolul 11:  Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal 

are dreptul să fie presupusă nevinovată până când vinovăţia sa va fi stabilită în mod 

legal în cursul unui proces public, în care i-au fost asigurate toate garanţiile necesare 

apărării sale. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu 

constituiau, în momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform 

dreptului internaţional sau naţional. De asemenea, nu se va aplica o pedeapsă mai grea 
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decât aceea care era aplicabilă în momentul când a fost săvârşit actul cu caracter 

penal.  

         Articolul 12 : Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, 

în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenţa sa, nici la atingeri aduse onoarei şi 

reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea 

imixtiuni sau atingeri.  

         Articolul 13 : Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi 

alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat. Orice persoană are dreptul de a părăsi 

orice ţară, inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara sa.  

         Articolul 14 :  În caz de persecuţie, orice persoană are dreptul de a căuta azil şi 

de a beneficia de azil în alte ţări. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmărire, ce 

rezultă în mod real dintr-o crimă de drept comun sau din acţiuni contrare scopurilor şi 

principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.  

           Articolul 15 : Orice persoană are dreptul la o cetăţenie. Nimeni nu poate fi 

lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.  

           Articolul 16 : Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, 

fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se 

căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în 

decursul căsătoriei şi la desfacerea ei. Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu 

consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi. Familia constituie elementul natural şi 

fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.  

          Articolul 17 : Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât şi în 

asociaţie cu alţii. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.  

          Articolul 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. 
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         Articolul 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.  

         Articolul 20: Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere 

paşnică. Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociaţie.  

         Articolul 21: Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor 

publice ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi. Orice persoană are 

dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa. Voinţa poporului trebuie să 

constituie baza puterii de stat; această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri 

nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat 

prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului.  

        Articolul 22: Orice persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul 

la securitatea socială; ea este îndreptăţită ca prin efortul naţional şi colaborarea 

internaţională, ţinându-se seama de organizarea şi resursele fiecărei ţări, să obţină 

realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea 

sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale.  

   Articolul 23: Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii 

sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva 

şomajului. Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru 

muncă egala. Orice om care munceşte are dreptul la o retribuire echitabilă şi 

satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă conformă cu 

demnitatea umana şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială. 

Orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru 

apărarea intereselor sale. 

Articolul 24:Orice persoană are dreptul la odihnă şi recreaţie, inclusiv la o 

limitare rezonabilă a zilei de muncă şi la concedii periodice plătite.  

Articolul 25: Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea 

şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea 
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medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de 

şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a 

mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa. Mama 

şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebite. Toţi copiii, fie că sunt născuţi în 

cadrul căsătoriei sau în afara acesteia, se bucură de aceeaşi protecţie socială.  

Articolul 26: Orice persoană are dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie să 

fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte învăţământul elementar şi general. 

Învăţământul elementar trebuie să fie obligatoriu. Învăţământul tehnic şi profesional 

trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învăţământul superior trebuie să fie de asemenea 

egal, accesibil tuturora, pe bază de merit. Învăţământul trebuie să urmărească 

dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile 

omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa, 

prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi 

dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii. Părinţii 

au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţământ pentru copiii lor minori.  

          Articolul 27: Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa 

culturală a colectivităţii, de a se bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific 

şi la binefacerile lui. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale 

care decurg din orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al carei autor este.  

         Articolul 28: Orice persoană are dreptul la o orânduire socială şi internaţională 

în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta Declaraţie pot fi pe deplin înfăptuite.  

         Articolul 29: Orice persoană are îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai 

în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale. În 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decât numai 

îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaştere şi 

respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale 

moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică. Aceste 

drepturi şi libertăţi nu vor putea fi în niciun caz exercitate contrar scopurilor şi 

principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.  
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          Articolul 30: Nici o dispoziţie a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca 

implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo 

activitate sau de a săvârşi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau 

libertăţi enunţate în prezenta Declaraţie. 

 

 

 

D. Decretul nr. 177 din 4 august 1948 

pentru regimul general al cultelor religioase 

 

Categoria: Culte  

 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

 

SECŢIUNEA I: Despre libertatea religioasă 

Art. 1 

Statul garantează libertatea conştiinţei şi libertatea religioasă pe tot cuprinsul 

Republicii Populare Române. 

Oricine poate să aparţină oricărei religii sau să îmbrăţişeze orice credinţă religioasă 

dacă exerciţiul ei nu contravine Constituţiei, securităţii şi ordinii publice sau bunelor 

moravuri. 

Art. 2 

Ura confesională manifestată prin acte care stânjenesc liberul exerciţiu al unui cult 

religios recunoscut constituie un delict ce se pedepseşte conform legii. 

Art. 3 

Nimeni nu poate fi urmărit pentru credinţa sa religioasă sau pentru necredinţa sa. 

Credinţa religioasă nu poate împiedica pe nimeni de a dobândi şi a exercita drepturi 

civile şi politice şi nici nu poate scuti pe nimeni de la obligaţiunile impuse de legi. 
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Art. 4 

Nimeni nu poate fi constrâns să participe la serviciile religioase al unui cult. 

Art. 5 

Nimeni nu poate fi constrâns, prin măsuri administrative de stat, să contribuie la 

cheltuielile unui cult sau să se supună unor hotărâri ale organelor religioase de 

judecată. 

SECTIUNEA II: Despre libertatea organizării cultelor 

Art. 6 

Cultele religioase sunt libere să se organizeze şi pot funcţiona liber dacă practicile şi 

ritualul lor nu sunt contrare Constituţiei, securităţii sau ordinii publice şi bunelor 

moravuri. 

Art. 7 

Cultele religioase se vor organiza după norme proprii, conform învăţăturilor, 

canoanelor şi tradiţiilor lor, putând organiza, potrivit aceloraşi norme, aşezăminte, 

asociaţiuni, ordine şi congregaţiuni. 

Art. 8 

Cultele religioase recunoscute pot avea organe de judecată religioasă pentru 

disciplinarea personalului din serviciul lor. 

Organele disciplinare de judecată se organizează prin regulamente speciale, în 

conformitate cu canoanele şi statutele cultelor respective. Regulamentele se alcătuiesc 

de organele legale ale cultului respectiv şi se aprobă prin decret al Prezidiului Marii 

Adunari Nationale, la propunerea Ministerului Cultelor. 

Art. 9 

Părţile componente locale ale cultelor religioase recunoscute pot avea şi întreţine, 

singure sau în asociaţie cu altele, cimitire pentru credincioşii lor. 



 199 

Comunele sunt obligate a crea cimitire comune, sau locuri rezervate din terenurile 

cimitirelor existente, pentru înmormântarea celor ce nu aparţin cultelor ce au cimitire. 

 

CAPITOLUL II: Raporturile dintre stat şi cultele religioase 

Art. 10 

Credincioşii tuturor cultelor religioase sunt obligaţi a se supune legilor ţării, a depune 

jurământul în forma şi în cazurile prevăzute de lege şi a face înscrierea actelor de stare 

civilă la oficiile de stare civilă în termen legal. 

Art. 11 

Delictele şi crimele de drept comun săvârşite de şefii sau de ierarhii cultelor religioase 

se judecă de Curţi, cu recurs la Curtea Supremă. 

Art. 12 

Cultele religioase recunoscute vor trebui să aibă o organizaţie centrală, care să 

reprezinte cultul, indiferent de numărul credincioşilor săi. 

Art. 13 

Cultele religioase, pentru a putea să se organizeze şi să funcţioneze, vor trebui să fie 

recunoscute prin decret al Prezidului Marii Adunări Naţionale, dat la propunerea 

guvernului, în urma recomandării ministrului cultelor. 

În cazuri bine motivate, se va putea retrage recunoaşterea, în acelasi mod. 

Art. 14 

În vederea recunoaşterii, fiecare cult religios va înainta, prin Ministerul Cultelor, spre 

examinare şi aprobare, statutul său de organizare şi funcţionare, cuprinzând sistemul 

de organizare, conducere şi administrare, însoţit de mărturisirea de credinţa 

respectivă. 
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Art. 15 

Biserica Ortodoxă Română este autocefală şi unitară în organizarea sa. 

Art. 16 

Organizarea de partide politice pe bază confesională este interzisă. 

Art. 17 

Părţile componente locale ale cultelor religioase recunoscute, precum comunităţi, 

parohii, unităţi, grupe, vor trebui să fie înscrise într-un registru special al primăriei 

respective, cu arătarea nominală a organelor de conducere şi control şi cu indicarea 

numerică a membrilor care fac parte din ele. 

Art. 18 

Asociaţiunile civile şi fundaţiunile care urmăresc, în total sau în parte, scopuri 

religioase, trebuie, pentru a fi recunoscute ca persoane juridice, să aibă încuviinţarea 

guvernului, prin Ministerul Cultelor, fiind supuse întru totul obligaţiunilor ce decurg 

din legi cu privire la caracterul lor religios. 

Art. 19 

Inscripţiunile şi semnele simbolice, precum şi sigiliile sau ştampilele arătând 

denumirea cultului, vor trebui să aibă în prealabil aprobarea Ministerului Cultelor. 

Art. 20 

Şefii cultelor, ierarhii şi în general întregul personal din serviciul cultelor, trebuie să 

fie cetăţeni români, bucurându-se de deplinătatea exerciţiului drepturilor civile şi 

politice. 

Art. 21 

Şefii cultelor, precum şi mitropoliţii, arhiepiscopii, episcopii, superintendenţii, 

administratorii apostolici, vicarii administrativi şi altii, având funcţiuni asemănătoare, 

aleşi sau numiţi în conformitate cu statutele de organizare ale cultelor respective, nu 

vor fi recunoscuţi în funcţiune decât în baza aprobării Prezidiului Marii Adunări 
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Naţionale, dată prin decret, la propunerea guvernului, în urma recomandării 

Ministerului Cultelor. 

Înainte de intrarea în funcţiune, toţi aceştia vor depune jurământul de credinţă în faţa 

ministrului cultelor. 

Formula de jurământ este următoarea: 

„Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om şi ca cetăţean, 

Jur de a fi credincios Poporului şi de a apăra Republica Populară Română, împotriva 

duşmanilor din afară şi dinăuntru; 

Jur că voi respecta şi voi face să se respecte de către subalternii mei legile Republicii 

Populare Române; 

Jur că nu voi îngădui subalternilor mei să întreprindă şi să ia parte şi nici eu nu voi 

întreprinde şi nu voi lua parte la nici o acţiune de natură a aduce atingere ordinii 

publice şi integrităţii Republicii Socialiste Române. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

Această formulă de jurământ este obligatorie şi pentru conducătorii asociaţiilor civile 

cu caracter religios prevăzute la art. 18. 

Ceilalţi membri ai clerului aparţinând diferitelor culte, cât şi preşedinţii sau 

conducătorii comunităţilor locale, vor depune, înainte de intrarea lor în funcţiune, în 

faţa şefilor lor ierarhici, jurământul de credinţă după formula următoare: 

„Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om şi ca cetăţean, 

Jur de a fi credincios Poporului şi de a apăra Republica Populară Română, împotriva 

duşmanilor din afară şi dinăuntru; 

Jur a respecta legile Republicii Populare Române şi de a păstra secretul în serviciul 

orânduit de Stat. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

Ceilalţi funcţionari din serviciul cultelor religioase vor depune, în faţa autorităţilor 

competente de stat, jurământul de credinţă prevăzut de art. 8 din Legea nr. 363 din 30 

decembrie 1947 pentru constituirea statului român în Republica Populară Română. 
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Art. 22 

Cultele religioase, ca organizaţii eparhiale, pot avea un număr de eparhii în raport cu 

numărul total al credincioşilor. 

Pentru crearea şi funcţionarea de eparhii (dioceze, superintendente), se vor socoti în 

medie 750.000 de credincioşi de fiecare eparhie. 

Delimitarea eparhiilor şi repartizarea credincioşilor pe eparhii se vor face de către 

organele statutare ale cultului respectiv şi se vor confirma printr-un decret al 

Prezidiului Marii Adunări Naţionale, la propunerea ministrului cultelor. 

 

CAPITOLUL III: Despre activitatea cultelor 

 

Art. 23 

Activitatea cultelor religioase recunoscute se va desfăşura potrivit cu învăţătura lor 

religioasă, cu statutul de organizare aprobat şi în conformitate cu legile ţării şi bunele 

moravuri. 

Art. 24 

Cultele religioase pot ţine congrese sau adunări generale cu aprobarea Ministerului 

Cultelor, iar conferinţele şi consfătuirile locale (adunări eparhiale, protopopeşti), cu 

aprobarea autorităţilor locale respective. 

Art. 25 

Ministerul Cultelor va putea suspenda orice hotărâri, instrucţiuni sau ordonanţe, 

precum şi ordine cu caracter administrativ-bisericesc, cultural, educativ, filantropic 

sau fundaţional, care ar contraveni statutelor de organizare ale cultului respectiv, 

actelor de fundaţiune, actelor de constituire, securităţii şi ordinii publice sau bunelor 

moravuri. 
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Pastoralele şi circularile de interes general vor fi comunicate în timp util Ministerului 

Cultelor. 

Art. 26 

Cultele pot întrebuinţa, în manifestările şi activitatea lor internă, limba maternă a 

credincioşilor. Corespondenţa cu Ministerul Cultelor se va face în limba română. 

Art. 27 

La pomeniri, în legatură cu autoritatea supremă a Statului, care în mod obişnuit se fac 

cu ocazia diferitelor slujbe religioase, precum şi la solemnităţile oficiale prevăzute de 

legi şi deciziuni, se vor întrebuinţa numai formule aprobate, în prealabil, de Ministerul 

Cultelor. Cultele sunt ţinute, de asemenea, să nu întrebuinţeze formule şi expresii, în 

cărţile de ritual, contrare legilor şi bunelor moravuri. 

 

CAPITOLUL IV: Despre patrimoniul cultelor religioase 

 

Art. 28 

Cultele religioase recunoscute sunt persoane juridice. Sunt persoane juridice şi părţile 

lor componente locale, care au numărul legal de membri prevăzut de Legea 

persoanelor juridice, precum şi aşezămintele, asociaţiunile, ordinele şi congregaţiunile 

prevăzute în statutele lor de organizare, dacă acestea din urmă s-au conformat 

dispoziţiunilor Legii persoanelor juridice. 

Art. 29 

Bunurile mobile şi imobile ale cultelor religioase, ale diferitelor părţi constitutive, 

aşezămintelor, asociaţiunilor, ordinelor şi congregaţiunilor, vor fi inventariate de 

organele lor statutare. 

Organele centrale ale cultelor religioase vor comunica toate datele cu privire la aceste 

inventare Ministerului Cultelor, pentru exercitarea dreptului de verificare şi control. 
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Art. 30 

Cultele religioase, diferitele lor părţi componente, aşezămintele, asociaţiunile, 

ordinele şi congregaţiunile vor avea bugete proprii, cu arătarea veniturilor şi 

cheltuielilor. 

Aceste bugete sunt supuse controlului Ministerului Cultelor. 

Bugetele şi gestiunile organelor şi instituţiunilor centrale, ale centrelor eparhiale şi ale 

aşezămintelor lor, se aprobă, se verifică şi se descarcă de Ministerul Cultelor. 

Art. 31 

Cheltuielile pentru întreţinerea cultelor religioase şi a nevoilor lor pot fi acoperite şi 

din contribuţiuni consimţite de credincioşi. 

Art. 32 

Subvenţiile acordate de stat vor fi contabilizate şi controlate, conform Legii 

contabilităţii publice. 

Art. 33 

Contravenirea la legile care privesc ordinea democratică a Republicii Populare 

Române poate atrage, în total sau în parte, retragerea subvenţiilor acordate de stat. 

Deservenţii cultelor, care au atitudini antidemocratice, vor putea fi înlăturaţi temporar 

sau definitiv de la salarizarea acordată de stat. 

Art. 34 

Salarizarea personalului cultelor religioase se va face conform normelor generale în 

vigoare. 

Art. 35 

Instituţia patronatului, privind bunuri patronale provenite de la persoane sau instituţii 

private de orice categorie, rămâne desfiinţată. 
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Art. 36 

Averea cultelor dispărute sau a căror recunoaştere a fost retrasă aparţine de drept 

statului. 

Art. 37  

Dacă cel puţin 10% din numărul credincioşilor comunităţii locale a unui cult trec la alt 

cult, comunitatea locală religioasă a cultului părăsit pierde de drept o parte din 

patrimoniul său, proporţională cu numărul credincioşilor care au părăsit-o şi această 

parte proporţională se strămută tot de drept în patrimoniul comunităţii locale a cultului 

adoptat de noii credincioşi. 

Dacă cei care părăsesc comunitatea locală alcătuiesc majoritatea, biserica (locaşul de 

închinăciune, casa de rugăciuni), cum şi edificiile anexe, aparţin de drept comunităţii 

locale a cultului nou-adoptat, cealaltă avere cuvenindu-se celor două comunităţi locale 

în proporţia arătată la alineatul precedent. 

Dacă cei trecuţi de la un cult la altul reprezintă cel puţin 75% din numărul 

credincioşilor comunităţii locale a cultului părăsit, întreaga avere se strămută de drept 

în patrimoniul comunităţii locale a cultului adoptat, cu drept de despăgubire pentru 

comunitatea locală părăsită, proporţional cu numărul celor rămaşi fără a se socoti 

biserica (locaşul de închinăciune, casa de rugăciuni) şi edificiile anexe; această 

despăgubire va fi plătită în termen de cel mult 3 ani de la stabilirea ei. 

Cazurile prevăzute în acest articol vor fi constatate şi soluţionate de judecătoria 

populară a locului. 
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CAPITOLUL V: Raporturile dintre culte 

 

Art. 38 

Trecerile de la un cult la altul sau părăsirea unui cult sunt libere. 

Declaraţia de părăsire a unui cult se comunică părţii componente locale a cultului 

părăsit, prin autoritatea comunală locală. La cerere, autoritatea comunală respectivă 

este obligată să elibereze dovada facerii acestei comunicări. 

Art. 39 

Nici un cult nu va putea înscrie noi adepţi, decât dacă cel ce solicită acest lucru face 

dovada că a anunţat de părăsirea cultului căruia i-a aparţinut. 

Art. 40 

Relaţiunile cultelor religioase cu străinătatea vor fi numai de natură religioasă. 

Nici un cult religios şi nici un reprezentant al vreunui cult nu va putea întreţine 

legături cu cultele religioase, instituţiuni sau persoane oficiale în afara teritoriului 

ţării, decât cu aprobarea Ministerului Cultelor şi prin intermediul Ministerului 

Afacerilor Externe. 

Art. 41 

Jurisdicţia cultelor religioase din ţară nu se poate întinde în afară de teritoriul 

Republicii Populare Române şi nici cultele religioase din străintate nu vor putea 

exercita jurisdicţiunea asupra credincioşilor din cuprinsul statului român. 

Art. 42 

Ajutoarele sau ofrandele primite din străinătate de cultele religioase din ţară sau 

trimise de acestea în străinătate vor fi controlate de Stat. 
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 Art. 43 

Bunurile bisericeşti aflate în străinătate şi interesele religioase ale cetăţenilor români 

în străinătate pot constitui obiectul unor înţelegeri internaţionale pe bază de 

reciprocitate. 

 

CAPITOLUL VI: Despre învăţământul religios 

 

Art. 44 

Cultele religioase sunt libere a-şi organiza învăţământul pentru pregătirea personalului 

cultului sub controlul Statului. 

Crearea şcolilor şi alcătuirea programelor şcolare se vor face de către organele 

competente ale cultelor religioase respective şi vor fi supuse spre aprobare 

Ministerului Cultelor. 

Art. 45 

Membrii corpului didactic se numesc de organele statutare ale cultului religios 

respectiv, în conformitate cu statutul şi normele aprobate de minister, având pentru cei 

salarizaţi de Stat recunoaşterea prealabilă a ministerului, iar pentru cei plătiţi de cult, 

confirmarea în termen de 15 zile de la numire. 

Ministerul Cultelor poate anula numirile făcute, când motive de ordine publică sau 

siguranţa Statului cer acest lucru. 

Art. 46 

Diplomele şi certificatele eliberate de către şcolile de învăţământ pentru pregătirea 

personalului cultului au valabilitate numai în cuprinsul cultului respectiv. 

Echivalarea diplomelor şi certificatelor din străinatate, în ceea ce priveste pregătirea 

religioasă, va fi stabilită de comisiuni speciale recunoscute de Ministerul Cultelor. 
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Art. 47 

Cultele religioase sunt obligate a comunica Ministerului Cultelor toate datele cu 

privire la organizarea şi funcţionarea învăţământului pentru pregătirea personalului 

ecleziastic. 

Art. 48 

Cultele religioase pot organiza, cu aprobarea ministerului, pentru pregătirea 

deservenţilor cultului, şcoli de cântăreţi şi şcoli pentru pregătirea clerului. 

Şcolile de cântăreţi vor avea la bază cel puţin gimnaziul unic sau şapte clase primare 

(învăţământul elementar de şapte clase). 

Şcolile pentru pregătirea clerului mirean şi monahal pot fi seminarii teologice, având 

la bază gimnaziul unic sau şapte clase primare, institute teologice, având la bază 

absolvenţa liceului sau a şcolii normale (pedagogice) şi institute teologice de grad 

universitar, având la bază bacalaureatul sau diploma de şcoală normală (pedagogică). 

Fiecare cult îşi va alege, pentru formarea clerului, una din aceste forme de aşezământ 

şcolar. 

Pentru pregătirea monahilor, cultele pot organiza, cu aprobarea ministerului, seminarii 

speciale cu baza de gimnaziu unic sau şcoală primară de şapte ani. 

Art. 49 

Cultul ortodox va putea avea, pentru pregătirea clerului, două institute teologice de 

grad universitar. 

Cultul catolic va putea avea un singur institut teologic de grad universitar cu secţiile 

speciale necesare. 

Cultele protestante de asemenea vor putea avea un singur institut teologic de grad 

universitar, cu secţiile speciale necesare. 
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 Art. 50 

Cultele pot avea internate pentru elevii sau studenţii care urmează şcolile, respectiv 

institutele de pregătire a clerului, însă exclusiv pentru aceştia şi numai pe lângă şcoala 

sau institutul respectiv. 

Art. 51 

Jurisdicţiunea canonică şi învăţătura dogmatică în scolile de cântăreţi, seminarii şi 

institute sunt pe seama cultului respectiv, iar controlul didactic şi administrativ 

aparţine Ministerului Cultelor, indiferent de felul şi gradul lor. 

Art. 52 

Încadrarea profesorilor actuali se va face prin decret la propunerea Ministerului 

Cultelor. 

 

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Art. 53 

Actualele seminarii teologice, în care se predă şi cultură generală, se desfiinţează. 

Corpul didactic de specialităţi laice de la aceste seminarii, împreună cu prevederile 

bugetare respective, trec de la Ministerul Cultelor la Ministerul Învăţământului Public. 

Profesorii care intră în această categorie vor fi încadraţi după posibilităţi la catedre de 

aceeaşi specialitate sau specialităţi înrudite. 

Absolvenţii cu diplomă ai seminariilor teologice şi care au obţinut diplomă până la 

data apariţiei legii de faţă, se bucură de aceleaşi drepturi de a urma învăţământul 

teologic superior, ca şi bacalaureaţii liceelor teoretice sau diplomaţii şcolilor normale. 
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Art. 54 

Facultatea de Teologie din Bucuresti se transformă în Institut Teologic de grad 

universitar, iar personalul didactic şi administrativ, împreună cu prevederile bugetare 

respective, trec de la Ministerul Învăţământului Public la Ministerul Cultelor. 

Art. 55 

Toate chestiunile cu privire la împărţirea bunurilor între diferitele comunităţi 

religioase locale ale cultelor, nerezolvate încă, se vor rezolva potrivit dispoziţiunilor 

art. 37 din legea de faţă. 

Art. 56 

Toate cultele religioase sunt datoare a-şi înainta statutul lor de organizare, pus în 

concordanţă cu prevederile legii de faţă, în termen de 3 luni de la data publicării 

prezentei legi, Ministerului Cultelor, în vederea aprobării lor. 

Aprobarea statutelor se face prin decret al prezidiului Marii Adunări Naţionale, la 

propunerea Ministerului Cultelor. 

Art. 57 

Modificările ulterioare în statutele de organizare ale diferitelor culte religioase se vor 

face în acelasi mod. 

Art. 58 

Dispoziţiile Legii 68 din 19 martie 1937, pentru organizarea clerului militar, se 

abrogă. 

Membrii clerului tuturor cultelor sunt obligaţi a acorda asistenţă şi servicii religioase 

ostaşilor, ori de câte ori li se cere. Refuzul de a satisface această obligaţie constituie o 

abatere ce se va sancţiona disciplinar. 

Art. 59 

Bisericile şi capelele militare, cu întregul lor inventar, trec în proprietatea parohiilor 

de acelaşi cult în circumscripţia cărora se află. 
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Catedrala Episcopală a clerului militar din oraşul Alba-Iulia, împreună cu patrimoniul 

său, trece în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Clujului, Vadului şi 

Feleacului. 

 

Art. 60 

Membrii clerului militar care, la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, au 

cel puţin 20 de ani de serviciu public, vor putea cere pensionarea prin derogare de la 

dispoziţiile Legii generale de pensiuni, beneficiind de un spor de 5 ani utili la pensie, 

adăugaţi la timpul efectiv servit. 

Membrii clerului militar, care nu vor beneficia de dispoziţiile alineatului precedent, 

vor fi încadraţi în posturi de preoţi, pe bază de cereri individuale, în eparhiile unde au 

mai funcţionat sau în alte eparhii, care au posturi vacante. 

Actualul Episcop al Armatei, păstrându-şi titlurile şi drepturile personale actuale, 

rămâne la dispoziţia Sfântului Sinod, care-i va fixa atribuţiuni potrivite rangului său. 

Art. 61 

Plata acestui personal clerical, trecut la Ministerul Cultelor, se va face dintr-un credit 

extraordinar bugetar, ce se va deschide de către Ministerul Finanţelor pe seama 

Ministerului Cultelor şi care se va acoperi prin anularea unei sume de valoare egală 

din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. 

Art. 62 

Legea nr. 54 din 22 aprilie 1928, pentru regimul general al cultelor, precum şi orice 

dispoziţii contrare prezentei legi, se abrogă. 
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Constituţia României, 2003 

Titlul I: Principii generale 

Articolul 1: Statul român 

1. România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.  

2. Forma de guvernământ a statului român este republica.  

3. România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, 

dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor 

democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, 

şi sunt garantate.  

4. Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - 

legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.  

5. În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este 

obligatorie.  

Articolul 2: Suveranitatea 

1. Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele 

sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum 

şi prin referendum.  

2. Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.  

Articolul 3: Teritoriul 

1. Teritoriul României este inalienabil.  

2. Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor 

şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.  

3. Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. 

În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.  

4. Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.  

Articolul 4: Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni 

1. Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor 

săi.  

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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Articolul 5: Cetăţenia 

1. Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile 

prevăzute de legea organică.  

2. Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.  

Articolul 6: Dreptul la identitate 

1. Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, 

culturale, lingvistice şi religioase.  

2. Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea 

identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie 

conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi 

cetăţeni români.  

Articolul 7: Românii din străinătate 

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.  

Articolul 8: Pluralismul şi partidele politice 

1. Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei 

constituţionale.  

2. Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. 

Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, 

respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi 

principiile democraţiei.  

Articolul 9: Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale 

Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară 

activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea 

drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale 

membrilor lor.  

Articolul 10: Relaţii internaţionale 

România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în acest cadru, 

relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte norme 

general admise ale dreptului internaţional.  
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Articolul 11: Dreptul internaţional şi dreptul intern 

1. Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile 

ce-i revin din tratatele la care este parte.  

2. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.  

3. În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde 

dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după 

revizuirea Constituţiei.  

Articolul 12: Simboluri naţionale 

1. Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea 

următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.  

2. Ziua naţională a României este 1 Decembrie.  

3. Imnul naţional al României este „Deşteaptă-te române”.  

4. Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.  

Articolul 13: Limba oficială 

În România, limba oficială este limba română.  

Articolul 14: Capitala 

Capitala României este municipiul Bucureşti.  

Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 

Capitolul I: Dispoziţii comune 

Articolul 15: Universalitatea 

1. Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi 

prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.  

2. Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau 

contravenţionale mai favorabile.  

Articolul 16: Egalitatea în drepturi 

1. Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 

discriminări.  

2. Nimeni nu este mai presus de lege.  

3. Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile 

legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român 
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garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor 

funcţii şi demnităţi.  

4. În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care 

îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în 

autorităţile administraţiei publice locale.  

Articolul 17: Cetăţenii români în străinătate 

Cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia statului român şi trebuie 

să-şi îndeplinească obligaţiile, cu excepţia acelora ce nu sunt compatibile cu 

absenţa lor din ţară.  

Articolul 18: Cetăţenii străini şi apatrizii 

1. Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia 

generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi.  

2. Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea 

tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte.  

Articolul 19: Extrădarea şi expulzarea 

1. Cetăţeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.  

2. Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetăţenii români pot fi extrădaţi 

în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte, în condiţiile legii 

şi pe bază de reciprocitate.  

3. Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei convenţii 

internaţionale sau în condiţii de reciprocitate.  

4. Expulzarea sau extrădarea se hotărăşte de justiţie.  

Articolul 20: Tratatele internaţionale privind drepturile omului 

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.  

Articolul 21: Accesul liber la justiţie 

1. Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a 

libertăţilor şi a intereselor sale legitime.  

http://ro.wikisource.org/wiki/Declara%C5%A3ia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului
http://ro.wikisource.org/wiki/Declara%C5%A3ia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului
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2. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.  

3. Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un 

termen rezonabil.  

4. Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.  

Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale 

Articolul 22: Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică 

1. Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei 

sunt garantate.  

2. Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament 

inuman ori degradant.  

3. Pedeapsa cu moartea este interzisă.  

Articolul 23: Libertatea individuală 

1. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.  

2. Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în 

cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.  

3. Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.  

4. Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul procesului 

penal.  

5. În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 

30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală 

să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.  

6. În faza de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice 

periodic, şi nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării 

preventive şi să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă 

temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanţa 

constată că nu există temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de 

libertate.  

7. Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de 

atac prevăzute de lege.  

8. Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o 

înţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt 

termen; învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales 

sau numit din oficiu.  

9. Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele 

acestor măsuri au dispărut, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.  

10. Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate 

provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.  
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11. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana 

este considerată nevinovată.  

12. Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în 

temeiul legii.  

13. Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.  

Articolul 24: Dreptul la apărare 

1. Dreptul la apărare este garantat.  

2. În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau 

numit din oficiu.  

Articolul 25: Libera circulaţie 

1. Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea 

stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.  

2. Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa 

în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.  

Articolul 26: Viaţa intimă, familială şi privată 

1. Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.  

2. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi 

libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.  

Articolul 27: Inviolabilitatea domiciliului 

1. Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne 

în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.  

2. De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele 

situaţii:  

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;  

b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei 

persoane;  

c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;  

d) prevenirea răspândirii unei epidemii.  

3. Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în 

formele prevăzute de lege.  

4. Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor 

flagrante.  

Articolul 28: Secretul corespondenţei 
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Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor 

telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.  

Articolul 29: Libertatea conştiinţei 

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 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.  

Articolul 30: Libertatea de exprimare 

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.  

2. Cenzura de orice fel este interzisă.  

3. Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.  

4. Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.  

5. Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face 

publică sursa finanţării.  

6. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa 

particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.  

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.  

8. Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă 

publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului 

manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de 

radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin 

lege.  

Articolul 31: Dreptul la informaţie 



 219 

1. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate 

fi îngrădit.  

2. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure 

informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor 

de interes personal.  

3. Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor 

sau securitatea naţională.  

4. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure 

informarea corectă a opiniei publice.  

5. Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să 

garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la 

antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii 

lor se reglementează prin lege organică.  

Articolul 32: Dreptul la învăţătură 

1. Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin 

învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum 

şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.  

2. Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile 

legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională.  

3. Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor 

maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; 

modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.  

4. Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de 

studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor 

instituţionalizaţi, în condiţiile legii.  

5. Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi 

confesionale, în condiţiile legii.  

6. Autonomia universitară este garantată.  

7. Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice 

fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat 

prin lege.  

Articolul 33: Accesul la cultură 

1. Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.  

2. Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile 

culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.  

3. Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii 

naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, 
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dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi 

artistice ale României în lume.  

Articolul 34: Dreptul la ocrotirea sănătăţii 

1. Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.  

2. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.  

3. Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru 

boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor 

medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a 

sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.  

Articolul 35: Dreptul la mediu sănătos 

1. Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi 

echilibrat ecologic.  

2. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.  

3. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul 

înconjurător.  

Articolul 36: Dreptul de vot 

1. Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua 

alegerilorinclusiv.  

2. Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici 

persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea 

drepturilor electorale.  

Articolul 37: Dreptul de a fi ales 

1. Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în 

partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).  

2. Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel 

puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele 

administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în 

Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al 

României.  

Articolul 38: Dreptul de a fi ales în Parlamentul European 

În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au 

dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European.  
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Articolul 39: Libertatea întrunirilor 

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.  

Articolul 40: Dreptul de asociere 

1. Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în 

alte forme de asociere.  

2. Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează 

împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a 

suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.  

3. Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, 

avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte 

categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.  

4. Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.  

Articolul 41: Munca şi protecţia socială a muncii 

1. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a 

ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.  

2. Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea 

şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea 

unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă 

plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea 

profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.  

3. Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.  

4. La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.  

5. Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al 

convenţiilor colective sunt garantate.  

Articolul 42: Interzicerea muncii forţate 

1. Munca forţată este interzisă.  

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;  

b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada 

de detenţie sau de libertate condiţionată;  

c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi 

cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.  
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Articolul 43: Dreptul la grevă 

1. Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, 

economice şi sociale.  

2. Legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi 

garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.  

Articolul 44: Dreptul de proprietate privată 

1. Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. 

Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.  

2. Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de 

titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată 

asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la 

Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, 

pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi 

prin moştenire legală.  

3. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită 

potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.  

4. Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate 

publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice 

sau de altă natură discriminatorie a titularilor.  

5. Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul 

oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru 

daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte 

daune imputabile autorităţii.  

6. Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu 

proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.  

7. Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia 

mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte 

sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.  

8. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se 

prezumă.  

9. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi 

confiscate numai în condiţiile legii.  

Articolul 45: Libertatea economică 

Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi 

exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.  

Articolul 46: Dreptul la moştenire 
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Dreptul la moştenire este garantat.  

Articolul 47: Nivelul de trai 

1. Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, 

de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.  

2. Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă 

medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de 

asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi 

la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.  

Articolul 48: Familia 

1. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea 

acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi 

instruirea copiilor.  

2. Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin 

lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.  

3. Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.  

Articolul 49: Protecţia copiilor şi a tinerilor 

1. Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în 

realizarea drepturilor lor.  

2. Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav 

ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se 

stabilesc prin lege.  

3. Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, 

moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt 

interzise.  

4. Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi.  

5. Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru 

participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi 

sportivă a ţării.  

Articolul 50: Protecţia persoanelor cu handicap 

Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură 

realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de 

tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu 

handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin 

părinţilor şi tutorilor.  
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Articolul 51: Dreptul de petiţionare 

1. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate 

numai în numele semnatarilor.  

2. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele 

colectivelor pe care le reprezintă.  

3. Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.  

4. Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în 

condiţiile stabilite potrivit legii.  

Articolul 52: Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică 

1. Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o 

autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în 

termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului 

pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.  

2. Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.  

3. Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. 

Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea 

magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.  

Articolul 53: Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi 

1. Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi 

numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a 

ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor 

cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei 

calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.  

2. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate 

democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-

o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei 

dreptului sau a libertăţii.  

Capitolul III: Îndatoririle fundamentale 

Articolul 54: Fidelitatea faţă de ţară 

1. Fidelitatea faţă de ţară este sacră.  

2. Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund 

de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor 

depune jurământul cerut de lege.  

Articolul 55: Apărarea ţării 
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1. Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.  

2. Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege 

organică.  

3. Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de 

ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii organice.  

Articolul 56: Contribuţii financiare 

1. Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile 

publice.  

2. Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.  

3. Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii 

excepţionale.  

Articolul 57: Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor 

Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi 

libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi 

libertăţile celorlalţi.  

Capitolul IV: Avocatul Poporului 

Articolul 58: Numirea şi rolul 

1. Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor 

şi libertăţilor persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt 

specializaţi pe domenii de activitate.  

2. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică 

sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.  

3. Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege 

organică.  

Articolul 59: Exercitarea atribuţiilor 

1. Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor 

lezate în drepturile şi în libertăţile lor, în limitele stabilite de lege.  

2. Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul 

necesar în exercitarea atribuţiilor sale.  

Articolul 60: Raportul în faţa Parlamentului 

Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, 

anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conţine recomandări privind 
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legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor 

cetăţenilor.  

Titlul III: Autorităţile publice 

Capitolul I: Parlamentul 

Secţiunea 1: Organizare şi funcţionare 

Articolul 61: Rolul şi structura 

1. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica 

autoritate legiuitoare a ţării.  

2. Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.  

Articolul 62: Alegerea Camerelor 

1. Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret 

şi liber exprimat, potrivit legii electorale.  

2. Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în 

alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la 

câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi 

naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie.  

3. Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în 

raport cu populaţia ţării.  

Articolul 63: Durata mandatului 

1. Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se 

prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, 

până la încetarea acestora.  

2. Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se desfăşoară în cel mult 3 

luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.  

3. Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în 

cel mult 20 de zile de la alegeri.  

4. Mandatul Camerelor se prelungeşte până la întrunirea legală a noului 

Parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituţia şi nu pot fi 

adoptate, modificate sau abrogate legi organice.  

5. Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a 

Parlamentului precedent îşi continuă procedura în noul Parlament.  

Articolul 64: Organizarea internă 
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1. Organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament 

propriu. Resursele financiare ale Camerelor sunt prevăzute în bugetele 

aprobate de acestea.  

2. Fiecare Cameră îşi alege un birou permanent. Preşedintele Camerei Deputaţilor 

şi preşedintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. Ceilalţi 

membri ai birourilor permanente sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni. 

Membrii birourilor permanente pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului.  

3. Deputaţii şi senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit 

regulamentului fiecărei Camere.  

4. Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de 

anchetă sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune.  

5. Birourile permanente şi comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit 

configuraţiei politice a fiecărei Camere.  

Articolul 65: Şedinţele Camerelor 

1. Camera Deputaţilor şi Senatul lucrează în şedinţe separate.  

2. Camerele îşi desfăşoară lucrările şi în şedinţe comune, potrivit unui regulament 

adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, pentru:  

a) primirea mesajului Preşedintelui României;  

b) aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat;  

c) declararea mobilizării totale sau parţiale;  

d) declararea stării de război;  

e) suspendarea sau încetarea ostilităţilor militare;  

f) aprobarea strategiei naţionale de apărare a ţării;  

g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;  

h) numirea, la propunerea Preşedintelui României, a directorilor serviciilor de 

informaţii şi exercitarea controlului asupra activităţii acestor servicii;  

i) numirea Avocatului Poporului;  

j) stabilirea statutului deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a 

celorlalte drepturi ale acestora;  

k) îndeplinirea altor atribuţii care, potrivit Constituţiei sau regulamentului, se 

exercită în şedinţă comună.  

Articolul 66: Sesiuni 

1. Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. 

Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A 

doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii 

decembrie.  
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2. Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc şi în sesiuni extraordinare, la 

cererea Preşedintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a 

cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor.  

3. Convocarea Camerelor se face de preşedinţii acestora.  

Articolul 67: Actele juridice şi cvorumul legal 

Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţa 

majorităţii membrilor.  

Articolul 68: Caracterul public al şedinţelor 

1. Şedinţele celor două Camere sunt publice.  

2. Camerele pot hotărî ca anumite şedinţe să fie secrete.  

Secţiunea a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor 

Articolul 69: Mandatul reprezentativ 

1. În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.  

2. Orice mandat imperativ este nul.  

Articolul 70: Mandatul deputaţilor şi al senatorilor 

1. Deputaţii şi senatorii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a 

Camerei din care fac parte, sub condiţia validării alegerii şi a depunerii 

jurământului. Jurământul se stabileşte prin lege organică.  

2. Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a 

Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, 

de incompatibilitate ori de deces.  

Articolul 71: Incompatibilităţi 

1. Nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, deputat şi senator.  

2. Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei 

funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului.  

3. Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.  

Articolul 72: Imunitatea parlamentară 

1. Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau 

pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.  

2. Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte 

care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea 
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mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea 

Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în 

judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie.  

3. În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi 

percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele 

Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată 

constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea 

acestei măsuri.  

Secţiunea a 3-a: Legiferarea 

Articolul 73: Categorii de legi 

1. Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.  

2. Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.  

3. Prin lege organică se reglementează:  

a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente;  

b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;  

c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte 

drepturi ale acestora;  

d) organizarea şi desfăşurarea referendumului;  

e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;  

f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de 

război;  

g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă;  

h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora;  

i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective;  

j) statutul funcţionarilor publici;  

k) contenciosul administrativ;  

l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a 

instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi;  

m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;  

n) organizarea generală a învăţământului;  

o) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul 

general privind autonomia locală;  

p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi 

protecţia socială;  

r) statutul minorităţilor naţionale din România;  

s) regimul general al cultelor;  
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t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi 

organice.  

 

Articolul 74: Iniţiativa legislativă 

1. Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau 

unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi 

manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un 

sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul 

Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul 

acestei iniţiative.  

2. Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele 

cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.  

3. Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege 

către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.  

4. Deputaţii, senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot 

prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.  

5. Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le 

adopte, ca primă Cameră sesizată.  

Articolul 75: Sesizarea Camerelor 

1. Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră 

sesizată, proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor 

sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din 

aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum şi proiectele legilor organice 

prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 

alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), 

l), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 

alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) şi (3), 

articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 

alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun 

dezbaterii şi adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului.  

2. Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. Pentru coduri şi 

alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul 

depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile 

legislative au fost adoptate.  

3. După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau 

propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv.  

4. În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit 

alineatului (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv 

adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai 
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pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care 

va decide definitiv în procedură de urgenţă.  

5. Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod 

corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru 

care competenţa decizională aparţine primei Camere.  

Articolul 76: Adoptarea legilor şi a hotărârilor 

1. Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu 

votul majorităţii membrilor fiecărei Camere.  

2. Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi 

din fiecare Cameră.  

3. La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă, Parlamentul poate adopta 

proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgenţă, stabilită 

potrivit regulamentului fiecărei Camere.  

Articolul 77: Promulgarea legii 

1. Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii 

se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.  

2. Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, 

reexaminarea legii.  

3. Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea 

constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la 

primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii 

Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.  

Articolul 78: Intrarea în vigoare a legii 

Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile 

de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.  

Articolul 79: Consiliul Legislativ 

1. Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care 

avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi 

coordonării întregii legislaţii. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României.  

2. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin 

lege organică.  

Capitolul II: Preşedintele României 

Articolul 80: Rolul Preşedintelui 
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1. Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei 

naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.  

2. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna 

funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia 

de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.  

Articolul 81: Alegerea Preşedintelui 

1. Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 

exprimat.  

2. Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, 

majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.  

3. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se 

organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în 

ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales 

candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.  

4. Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât 

pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.  

Articolul 82: Validarea mandatului şi depunerea jurământului 

1. Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României este validat de 

Curtea Constituţională.  

2. Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi 

a Senatului, în şedinţă comună, următorul jurământ: „Jur să-mi dăruiesc toată 

puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului 

român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi 

integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.  

Articolul 83: Durata mandatului 

1. Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data 

depunerii jurământului.  

2. Preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de 

Preşedintele nou ales.  

3. Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz 

de război sau de catastrofă.  

Articolul 84: Incompatibilităţi şi imunităţi 

1. În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid 

şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.  



 233 

2. Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 

alineatul (1) se aplică în mod corespunzător.  

Articolul 85: Numirea Guvernului 

1. Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru 

şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.  

2. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele 

revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai 

Guvernului.  

3. Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia 

politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia 

prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la 

propunerea primului-ministru.  

Articolul 86: Consultarea Guvernului 

Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente 

şi de importanţă deosebită.  

Articolul 87: Participarea la şedinţele Guvernului 

1. Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat 

probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea 

ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.  

2. Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.  

Articolul 88: Mesaje 

Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la 

principalele probleme politice ale naţiunii.  

Articolul 89: Dizolvarea Parlamentului 

1. După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor 

parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta 

nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de 

zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări 

de învestitură.  

2. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.  

3. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui 

României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de 

urgenţă.  
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Articolul 90: Referendumul 

Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului 

să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes 

naţional.  

Articolul 91: Atribuţii în domeniul politicii externe 

1. Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de 

Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. 

Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică 

potrivit procedurii stabilite prin lege.  

2. Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii 

diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea 

rangului misiunilor diplomatice.  

3. Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele 

României.  

Articolul 92: Atribuţii în domeniul apărării 

1. Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia 

de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.  

2. El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială 

sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea 

Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la 

adoptare.  

3. În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia 

măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă 

Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se 

convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.  

4. În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îşi continuă activitatea pe toată 

durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de 

ore de la declararea lor.  

Articolul 93: Măsuri excepţionale 

1. Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de 

urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită 

Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea 

acesteia.  

2. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 

de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe 

toată durata acestora.  
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Articolul 94: Alte atribuţii 

Alte atribuţii Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:  

a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;  

b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;  

c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;  

d) acordă graţierea individuală.  

Articolul 95: Suspendarea din funcţie 

1. În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, 

Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi 

de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după 

consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului 

explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.  

2. Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din 

numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă 

Preşedintelui.  

3. Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile 

se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.  

Articolul 96: Punerea sub acuzare 

1. Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două 

treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a 

Preşedintelui României pentru înaltă trădare.  

2. Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi 

senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru 

a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.  

3. De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este 

suspendat de drept.  

4. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de 

condamnare.  

Articolul 97: Vacanţa funcţiei 

1. Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României intervine în caz de demisie, de 

demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de 

deces.  

2. În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte 

al României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preşedinte.  
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Articolul 98: Interimatul funcţiei 

1. Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat 

din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita 

atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de 

preşedintele Camerei Deputaţilor.  

2. Atribuţiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata 

interimatului funcţiei prezidenţiale.  

Articolul 99: Răspunderea preşedintelui interimar 

Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României 

săvârşeşte fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituţiei, se aplică 

articolul 95 şi articolul 98.  

Articolul 100: Actele Preşedintelui 

1. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete care se 

publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa 

decretului.  

2. Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale 

prevăzute în articolul 91 alineatele (1) şi (2), articolul 92 alineatele (2) şi (3), 

articolul 93 alineatul (1) şi articolul 94 literele a), b) şi d) se contrasemnează de 

primul-ministru.  

Articolul 101: Indemnizaţia şi celelalte drepturi 

Indemnizaţia şi celelalte drepturi ale Preşedintelui României se stabilesc prin 

lege.  

Capitolul III: Guvernul 

Articolul 102: Rolul şi structura 

1. Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, 

asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea 

generală a administraţiei publice.  

2. În îndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale 

interesate.  

3. Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin 

lege organică.  

Articolul 103: Învestitura 
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1. Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-

ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în 

Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate 

în Parlament.  

2. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la 

desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii 

liste a Guvernului.  

3. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în 

şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii 

deputaţilor şi senatorilor.  

Articolul 104: Jurământul de credinţă 

1. Primul-ministru, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune 

individual, în faţa Preşedintelui României, jurământul de la articolul 82.  

2. Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul, 

începând de la data depunerii jurământului.  

Articolul 105: Incompatibilităţi 

1. Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii 

publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator. De asemenea, 

ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională 

salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial.  

2. Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.  

Articolul 106: Încetarea funcţiei de membru 

Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a 

pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, 

precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.  

Articolul 107: Primul-ministru 

1. Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor 

acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei 

Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica 

Guvernului, care se dezbat cu prioritate.  

2. Preşedintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru.  

3. Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, 

cu excepţia revocării, sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, 

Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-

ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primuluiministru, până la 
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formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilităţii exercitării 

atribuţiilor, încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern.  

4. Prevederile alineatului (3) se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri 

ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 

45 de zile.  

Articolul 108: Actele Guvernului 

1. Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.  

2. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.  

3. Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în 

condiţiile prevăzute de aceasta.  

4. Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, 

se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se 

publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa 

hotărârii sau a ordonanţei. Hotărârile care au caracter militar se comunică 

numai instituţiilor interesate.  

Articolul 109: Răspunderea membrilor Guvernului 

1. Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa 

activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi 

membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.  

2. Numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul să 

ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în 

exerciţiul funcţiei lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Preşedintele României 

poate dispune suspendarea acestora din funcţie. Trimiterea în judecată a unui 

membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcţie. Competenţa de 

judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

3. Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt 

reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială.  

Articolul 110: Încetarea mandatului 

1. Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare 

generale.  

2. Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate 

sau dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 

106, cu excepţia revocării, ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile 

mai mult de 45 de zile.  

3. În situaţiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 

103.  
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4. Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) şi (2) îndeplineşte 

numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la 

depunerea jurământului de membrii noului Guvern.  

Capitolul IV: Raporturile Parlamentului cu Guvernul 

Articolul 111: Informarea Parlamentului 

1. Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului 

parlamentar al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi 

documentele cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile 

parlamentare, prin intermediul păreşedinţilor acestora. În cazul în care o 

iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a 

bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.  

2. Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită 

prezenţa, participarea lor este obligatorie.  

Articolul 112: Întrebări, interpelări şi moţiuni simple 

1. Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările 

sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori, în condiţiile prevăzute 

de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.  

2. Camera Deputaţilor sau Senatul poate adopta o moţiune simplă prin care să-şi 

exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, 

după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.  

Articolul 113: Moţiunea de cenzură 

1. Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea 

acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul 

majorităţii deputaţilor şi senatorilor.  

2. Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al 

deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.  

3. Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în 

şedinţa comună a celor două Camere.  

4. Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-

o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia 

cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114.  
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Articolul 114: Angajarea răspunderii Guvernului 

1. Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică 

generală sau a unui proiect de lege.  

2. Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de 

la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului 

de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113.  

3. Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege 

prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de 

Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de 

politică generală devine obligatorie pentru Guvern.  

4. În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit 

alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două 

Camere.  

 

Articolul 115: Delegarea legislativă 

1. Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a 

emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.  

2. Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care 

se pot emite ordonanţe.  

3. Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, 

potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. 

Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.  

4. Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a 

căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în 

cuprinsul acestora.  

5. Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere 

în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după 

publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în 

sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, 

de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera 

sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi 

se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. 

Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu 

majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).  

6. Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, 

nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, 

libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot 

viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.  
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7. Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o 

lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit 

alineatului (3).  

8. Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, 

măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare 

a ordonanţei.  

Capitolul V: Administraţia publică 

Secţiunea 1: Administraţia publică centrală de specialitate 

Articolul 116: Structura 

1. Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului.  

2. Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a 

ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome.  

Articolul 117: Înfiinţarea 

1. Ministerele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează potrivit legii.  

2. Guvernul şi ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot înfiinţa organe de 

specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaşte această 

competenţă.  

3. Autorităţi administrative autonome se pot înfiinţa prin lege organică.  

Articolul 118: Forţele armate 

1. Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea 

suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării 

şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale 

la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele 

de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea 

păcii.  

2. Structura sistemului naţional de apărare, pregătirea populaţiei, a economiei şi a 

teritoriului pentru apărare, precum şi statutul cadrelor militare, se stabilesc prin 

lege organică.  

3. Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi celorlalte 

componente ale forţelor armate stabilite potrivit legii.  

4. Organizarea de activităţi militare sau paramilitare în afara unei autorităţi statale 

este interzisă.  

5. Pe teritoriul României pot intra, staţiona, desfăşura operaţiuni sau trece trupe 

străine numai în condiţiile legii sau ale tratatelor internaţionale la care 

România este parte.  



 242 

Articolul 119: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi coordonează unitar 

activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, participarea la 

menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de 

alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii.  

Secţiunea a 2-a: Administraţia publică locală 

Articolul 120: Principii de bază 

1. Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe 

principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor 

publice.  

2. În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi 

naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii 

naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei 

publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de 

legea organică.  

Articolul 121: Autorităţi comunale şi orăşeneşti 

1. Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în 

comune şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile 

legii.  

2. Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi 

administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe.  

3. Autorităţile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui şi în subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiilor.  

Articolul 122: Consiliul judeţean 

1. Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea 

activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean.  

2. Consiliul judeţean este ales şi funcţionează în condiţiile legii.  

Articolul 123: Prefectul 

1. Guvernul numeşte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.  

2. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.  
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3. Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică.  

4. Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile 

judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de 

subordonare.  

5. Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al 

consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră 

actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.  

Capitolul VI: Autoritatea judecătorească 

Secţiunea 1: Instanţele judecătoreşti 

Articolul 124: Înfăptuirea justiţiei 

1. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii.  

2. Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi.  

3. Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.  

Articolul 125: Statutul judecătorilor 

1. Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile 

legii.  

2. Propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea 

judecătorilor sunt de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, în 

condiţiile legii sale organice.  

3. Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau 

privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.  

Articolul 126: Instanţele judecătoreşti 

1. Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte 

instanţe judecătoreşti stabilite de lege.  

2. Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute 

numai prin lege.  

3. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a 

legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.  

4. Compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi regulile de funcţionare a 

acesteia se stabilesc prin lege organică.  

5. Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare. Prin lege organică pot fi 

înfiinţate instanţe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, 

după caz, a unor persoane din afara magistraturii.  

6. Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe 

calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc 
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raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter 

militar. Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze 

cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din 

ordonanţe declarate neconstituţionale.  

Articolul 127: Caracterul public al dezbaterilor 

Şedinţele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.  

Articolul 128: Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie 

1. Procedura judiciară se desfăşoară în limba română.  

2. Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în 

limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice.  

3. Modalităţile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin 

folosirea de interpreţi sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice 

buna administrare a justiţiei şi să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei 

interesaţi.  

4. Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au 

dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în 

instanţă şi de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept 

este asigurat în mod gratuit.  

Articolul 129: Folosirea căilor de atac 

Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot 

exercita căile de atac, în condiţiile legii.  

Articolul 130: Poliţia instanţelor 

Instanţele judecătoreşti dispun de poliţia pusă în serviciul lor.  

Secţiunea a 2-a: Ministerul Public 

Articolul 131: Rolul Ministerului Public 

1. În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale 

societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor.  

2. Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în 

condiţiile legii.  

3. Parchetele funcţionează pe lângă instanţele de judecată, conduc şi 

supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, în condiţiile 

legii.  
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Articolul 132: Statutul procurorilor 

1. Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al 

imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.  

2. Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, 

cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.  

Secţiunea a 3-a: Consiliul Superior al Magistraturii 

Articolul 133: Rolul şi structura 

1. Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.  

2. Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:  

a) 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat; 

aceştia fac parte din două secţii, una pentru judecători şi una pentru procurori; 

prima secţie este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori;  

b) 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se 

bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat; aceştia 

participă numai la lucrările în plen;  

c) ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 

procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

1. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de 

un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistraţii prevăzuţi la alineatul (2) litera 

a).  

2. Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 

ani.  

3. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret.  

4. Preşedintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al 

Magistraturii la care participă.  

5. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive şi irevocabile, 

cu excepţia celor prevăzute la articolul 134 alineatul (2).  

Articolul 134: Atribuţii 

1. Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în 

funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile 

legii.  

2. Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte rolul de instanţă de judecată, 

prin secţiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a 

procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. În aceste 

situaţii, ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 
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procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

nu au drept de vot.  

3. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară pot fi 

atacate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

4. Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin 

legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independenţei justiţiei.  

Titlul IV: Economia şi finanţele publice 

Articolul 135: Economia 

1. Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi 

concurenţă.  

2. Statul trebuie să asigure:  

a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil 

pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;  

b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi 

valutară;  

c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia 

dreptului de autor;  

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;  

e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea 

echilibrului ecologic;  

f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;  

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele 

Uniunii Europene.  

Articolul 136: Proprietatea 

1. Proprietatea este publică sau privată.  

2. Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau 

unităţilor administrativ-teritoriale.  

3. Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial 

energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele 

naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri 

stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.  

4. Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele 

pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi 

concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită 

instituţiilor de utilitate publică.  

5. Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice.  
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Articolul 137: Sistemul financiar 

1. Formarea, administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurselor financiare ale 

statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sunt 

reglementate prin lege.  

2. Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condiţiile 

aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaşte 

circulaţia şi înlocuirea monedei naţionale cu aceea a Uniunii Europene.  

Articolul 138: Bugetul public naţional 

1. Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor.  

2. Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi pe cel al asigurărilor 

sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului.  

3. Dacă legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu au 

fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se 

aplică în continuare bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat ale 

anului precedent, până la adoptarea noilor bugete.  

4. Bugetele locale se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile legii.  

5. Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanţare.  

Articolul 139: Impozite, taxe şi alte contribuţii 

1. Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului 

asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.  

2. Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în 

limitele şi în condiţiile legii.  

3. Sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în 

condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora.  

Articolul 140: Curtea de Conturi 

1. Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de 

administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale 

sectorului public. În condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea 

Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate.  

2. Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de 

gestiune ale bugetului public naţional din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând 

şi neregulile constatate.  

3. La cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează 

modul de gestionare a resurselor publice şi raportează despre cele constatate.  
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4. Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care 

nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în 

exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt 

supuşi incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători.  

5. Curtea de Conturi se înnoieşte cu o treime din consilierii de conturi numiţi de 

Parlament, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.  

6. Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de către Parlament, în cazurile 

şi condiţiile prevăzute de lege.  

Articolul 141: Consiliul Economic şi Social 

Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al 

Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de 

înfiinţare, organizare şi funcţionare.  

Titlul V: Curtea Constituţională 

Articolul 142: Structura 

1. Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.  

2. Curtea Constituţională se compune din nouă judecători, numiţi pentru un 

mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.  

3. Trei judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de 

Preşedintele României.  

4. Judecătorii Curţii Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia, 

pentru o perioadă de 3 ani.  

5. Curtea Constituţională se înnoieşte cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 ani, 

în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.  

Articolul 143: Condiţii pentru numire 

Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, 

înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea 

juridică sau în învăţământul juridic superior.  

Articolul 144: Incompatibilităţi 

Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă 

funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul 

juridic superior.  

Articolul 145: Independenţa şi inamovibilitatea 
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Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului 

lor şi inamovibili pe durata acestuia.  

Articolul 146: Atribuţii 

Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:  

a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea 

acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor 

două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului 

Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de 

senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;  

b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri 

internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui 

număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;  

c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la 

sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar 

sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;  

d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi 

ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; 

excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul 

Poporului;  

e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile 

publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două 

Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al 

Magistraturii;  

f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi 

confirmă rezultatele sufragiului;  

g) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea 

funcţiei de Preşedinte al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi 

Guvernului;  

h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a 

Preşedintelui României;  

i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea 

referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;  

j) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de 

către cetăţeni;  

k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui 

partid politic;  

l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii.  

Articolul 147: Deciziile Curţii Constituţionale 



 250 

1. Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din 

regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele 

juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în 

acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord 

prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui 

termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de 

drept.  

2. În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea 

acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru 

punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.  

3. În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost 

constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei 

excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca 

fiind neconstituţional nu poate fi ratificat.  

4. Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. 

De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai 

pentru viitor.  

Titlul VI: Integrarea euroatlantică 

Articolul 148: Integrarea în Uniunea Europeană 

1. Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul 

transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării 

în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, 

se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.  

2. Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, 

precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au 

prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea 

prevederilor actului de aderare.  

3. Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru 

aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.  

4. Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească 

garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi 

din prevederile alineatului (2).  

5. Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu 

caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor 

Uniunii Europene.  
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Articolul 149: Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord 

Aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin lege adoptată 

în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două 

treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.  

Titlul VII: Revizuirea Constituţiei 

Articolul 150: Iniţiativa revizuirii 

1. Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea 

Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, 

precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.  

2. Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin 

jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul 

Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul 

acestei iniţiative.  

Articolul 151: Procedura de revizuire 

1. Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor 

şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor 

fiecărei Camere.  

2. Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor 

şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din 

numărul deputaţilor şi senatorilor.  

3. Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel 

mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.  

Articolul 152: Limitele revizuirii 

1. Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, 

unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, 

integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba 

oficială nu pot forma obiectul revizuirii.  

2. De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea 

drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor 

acestora.  

3. Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă 

şi nici în timp de război.  

Titlul VIII: Dispoziţii finale şi tranzitorii 
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Articolul 153: Intrarea în vigoare 

Prezenta Constituţie intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum. La 

aceeaşi dată, Constituţia din 21 august 1965 este şi rămâne în întregime 

abrogată.  

Articolul 154: Conflictul temporal de legi 

1. Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele 

nu contravin prezentei Constituţii.  

2. Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii 

sale de organizare, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta Constituţie 

şi va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.  

Articolul 155: Dispoziţii tranzitorii 

1. Proiectele de legi şi propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat şi se 

adoptă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării în vigoare a legii 

de revizuire.  

2. Instituţiile prevăzute de Constituţie, existente la data intrării în vigoare a legii 

de revizuire, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi.  

3. Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplică începând cu următorul 

mandat prezidenţial.  

4. Dispoziţiile cu privire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi aduse la 

îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire.  

5. Judecătorii în funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie şi consilierii de conturi 

numiţi de Parlament îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului 

pentru care au fost numiţi. Pentru asigurarea înnoirii Curţii de Conturi din 3 în 

3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi aceştia vor putea 

fi numiţi pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.  

6. Până la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate, litigiile rezultate din 

activitatea Curţii de Conturi vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti 

ordinare.  

Articolul 156: Republicarea Constituţiei 

Legea de revizuire a Constituţiei se publică în Monitorul Oficial al României în 

termen de 5 zile de la data adoptării. Constituţia, modificată şi completată, 

după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu 

reactualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.  
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E. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11/08.01.2007. 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

CAPITOLUL I          

 Dispoziţii generale 

 

 

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 sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o 

credinţă religioasă, contrară convingerilor sale, şi nici nu poate fi supus vreunei 

discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, 

apartenenţa sau neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau un cult ori 

pentru exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase. 

Art. 2. - (1) Libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a 

adopta o religie, de a şi-o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în 

particular, prin practicile şi ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educaţie 

religioasă, precum şi libertatea de a-şi păstra sau schimba credinţa religioasă. 

(2) Libertatea de a-şi manifesta credinţa religioasă nu poate face obiectul altor 

restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege şi constituie măsuri necesare 

într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecţia ordinii, a sănătăţii 

sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. 

Art. 3. - (1) Părinţii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă 

a copiilor minori, conform propriilor convingeri. 
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(2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi schimbată fără 

consimţământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-şi 

aleagă singur religia. 

Art. 4. - Orice persoană, cult, asociaţie religioasă sau grupare religioasă din România 

este liberă de a stabili şi a menţine relaţii ecumenice şi frăţeşti cu alte persoane, culte 

sau grupări religioase şi cu organizaţiile intercreştine şi interreligioase, 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) Comunităţile religioase îşi aleg în mod liber structura asociaţională în care îşi 

manifestă credinţa religioasă: cult, asociaţie religioasă sau grup religios, în condiţiile 

prezentei legi. 

(4) În activitatea lor, cultele, asociaţiile religioase şi grupările religioase au obligaţia 

să respecte Constituţia şi legile ţării şi să nu aducă atingere securităţii publice, ordinii, 

sănătăţii şi moralei publice, precum şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. 

(5) Este  interzisă  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  legate  de convingerile 

religioase sau de apartenenţa la culte, cu excepţia desfăşurării lucrărilor de 

recensământ naţional aprobat prin lege sau în situaţia în care persoana vizată şi-a dat, 

în mod expres, consimţământul pentru aceasta. 

(6) 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 fără personalitate juridică a 

unor persoane fizice care, fără nici o procedură prealabilă şi în mod liber, adoptă, 

împărtăşesc şi practică o credinţă religioasă. 
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(2) Asociaţia religioasă este persoana juridică de drept privat, constituită în condiţiile 

prezentei legi, formată din persoane fizice care adoptă, împărtăşesc şi practică aceeaşi 

credinţă religioasă. 

(3) O asociaţie religioasă poate deveni cult în condiţiile prezentei legi. 

 

 

CAPITOLUL II  

Cultele 

 

Secţiunea 1  

Relaţiile dintre stat şi culte 

 

Art. 7. - (1) Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-

caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai păcii 

sociale. 

(2) Statul român recunoaşte rolul important al Bisericii Ortodoxe Române şi al 

celorlaltor 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 sau coduri canonice. 

(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 cu cea a altui cult recunoscut în România. 
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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) Autorităţile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun şi sprijină 

activitatea acestora. 

(4) Statul român, prin autorităţile publice abilitate, sprijină activitatea spiritual-

culturală şi socială în străinătate a cultelor recunoscute în România. 

(5) Autorităţile publice centrale pot 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 veniturile 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. 

(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) Nimeni nu poate fi constrâns prin acte administrative sau prin alte metode să 

contribuie la cheltuielile unui cult religios. 

(6) Cultele recunoscute pot beneficia, la cerere, de sprijin material din partea statului, 

pentru cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de cult, pentru reparaţii şi construcţii 
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noi, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile 

reale. 

(7) Statul sprijină activitatea cultelor recunoscute şi în calitate de furnizori de servicii 

sociale. 

(8) Autorităţile publice asigură  oricăror persoane, la cerere,  dreptul de a fi consiliat 

potrivit propriilor convingeri religioase prin înlesnirea asistenţei religioase. 

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, precum şi cele dintre asociaţii şi grupuri 

religioase se desfăşoară pe baza înţelegerii şi a respectului reciproc. 

(2)  În România sunt interzise orice forme,  mijloace,  acte sau acţiuni de defăimare şi 

învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase. 

(3)  Împiedicarea  sau  tulburarea  libertăţii  de  exercitare  a  unei  activităţi religioase,  

care se desfăşoară potrivit legii,  se pedepseşte conform dispoziţiilor legii penale. 

Art. 14. - (1) Fiecare cult trebuie să aibă un organism naţional de conducere sau de 

reprezentare. 

(2)  Unităţile  de  cult,  inclusiv  filialele  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 condiţiile legii. 

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 acestuia. 
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Art. 16. - (1) Cultele recunoscute pot folosi, în desfăşurarea activităţilor lor, orice 

limbă consideră de cuviinţă. Evidenţa financiar-contabilă se va ţine şi în limba 

română. 

(2) În relaţiile oficiale cu autorităţile statului, cultele recunoscute folosesc limba 

română. 

 

Secţiunea a 2-a 

 Recunoaşterea 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) Recunoaşterea statutelor şi a codurilor canonice se acordă în măsura în care 

acestea nu aduc atingere, prin conţinutul lor, securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi 

moralei publice sau drepturilor 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, conform 

ultimului recensământ; 

c) mărturisirea de credinţă proprie şi statutul de organizare şi funcţionare, care să 

cuprindă: denumirea cultului, structura sa de organizare 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 respectiv. 
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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 legii. 

(3) În caz de respingere a cererii,  asociaţia religioasă poate solicita reluarea 

procedurii de recunoaştere a calităţii de cult,  numai dacă prezintă dovezi din care să 

rezulte că au încetat temeiurile care au dus la soluţia de respingere. 

(4)  Drepturile şi obligaţiile aferente calităţii de cult recunoscut se pot exercita de la 

data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de recunoaştere a acestuia. 

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 securităţii publice, 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 prezentei secţiuni, precum şi 

neemiterea acestora în termenele prevăzute pot fi atacate în justiţie, în condiţiile legii. 

 

Secţiunea a 3-a     Personalul cultelor 

Art. 23. - (1) Cultele îşi aleg, numesc, angajează sau revocă personalul potrivit 

propriilor statute, coduri canonice sau reglementări. 
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(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. 

(4)  Exercitarea  funcţiei  de  preot  sau  orice  altă  funcţie  care  presupune 

exercitarea atribuţiilor de preot fără autorizaţia sau acordul expres dat de structurile 

religioase, cu sau fără personalitate juridică, se sancţionează potrivit legii penale. 

Art. 24. - (1) Salariaţii şi asiguraţii cultelor 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 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. 

(3) Existenţa organelor proprii de judecată nu înlătură aplicarea legislaţiei cu privire la 

contravenţii şi infracţiuni în sistemul jurisdicţional. 
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Secţiunea a 4-a       

 Patrimoniul cultelor 

 

Art. 27. - (1) Cultele recunoscute şi unităţile lor de cult pot avea şi dobândi, în 

proprietate sau în 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 pot fi înhumate 

potrivit ritului propriu, în cimitirele existente în funcţiune. 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cimitirelor aparţinând cultelor mozaic şi 

musulman. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa cimitire 

comunale şi orăşeneşti în fiecare localitate. 

(5)  Cimitirele comunale sau orăşeneşti se organizează astfel încât să aibă sectoare  

corespunzătoare  pentru  fiecare  cult  recunoscut,  la  cererea  cultelor  ce 

funcţionează în localitatea respectivă. 

Art. 29. - (1) Cultele au dreptul exclusiv de a produce şi valorifica obiectele şi 

bunurile necesare activităţii de cult, în condiţiile legii. 
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(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 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 al dizolvării, destinaţia patrimoniului este cea stabilită prin statutul acestuia. 

 

Secţiunea a 5-a          

Învăţământul organizat de culte 

 

Art. 32. - (1) În învăţământul de stat şi particular, predarea religiei este asigurată prin 

lege cultelor recunoscute. 

(2)  Personalul didactic care predă religia în şcolile de stat se numeşte cu acordul 

cultului pe care îl reprezintă, în condiţiile legii. 

(3) În 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 individual de muncă. 

(4) La cerere, în situaţia în care conducerea şcolii nu poate asigura profesori de religie 

aparţinând cultului din care fac parte elevii, aceştia pot face dovada studierii religiei 

proprii cu atestat din partea cultului căruia îi aparţin. 
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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 îşi stabilească forma, nivelul, 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 către 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 teologic neintegrate în 

învăţământul de stat se numeşte de către organele statutare ale cultelor, în 

conformitate cu statutele acestora. Personalul didactic care predă religia în şcoli 

trebuie să îndeplinească prevederile Legii privind statutul personalului didactic nr. 

128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 36. - (1) În centrele de plasament organizate de instituţiile publice, particulare 

sau aparţinând cultelor, educaţia religioasă a copiilor se face conform apartenenţei lor 

religioase. 

(2) În centrele de plasament, indiferent de finanţator, educaţia religioasă a copiilor 

cărora nu li se cunoaşte religia se face doar cu acordul persoanelor stabilite prin actele 

normative incidente în acest domeniu. 

Art. 37. - Salarizarea personalului didactic şi administrativ din unităţile de învăţământ 

teologic neintegrate în învăţământul de stat se asigură de către culte. La cererea 
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cultelor, statul, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, poate asigura o contribuţie la 

salariu, proporţional, în raport de numărul membrilor acestora. 

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 nivelurile, profilurile şi specializările, în condiţiile 

legii. 

(2)  Diplomele  pentru  absolvenţii  unităţilor  şi  instituţiilor  de  învăţământ 

particular,  confesional,  organizate  de  către  cultele religioase,  se  eliberează 

potrivit legislaţiei în vigoare. 

(3) Statul va susţine financiar învăţământul confesional, în condiţiile legii. 

(4) Unităţile de învăţământ confesional dispun de autonomie organizatorică şi 

funcţională, potrivit statutelor şi canoanelor lor, în concordanţă cu prevederile legale 

ale sistemului naţional de învăţământ. 

(5) În învăţământul confesional se pot înscrie elevi sau studenţi, indiferent de religie  

sau  confesiune,  garantându-se  libertatea  educaţiei  religioase  a  acestora, 

corespunzătoare propriei religii sau confesiuni. 

 

 

CAPITOLUL III 

 Asociaţiile religioase 

 

Art. 40. - (1) Libertatea religioasă se poate exercita şi în cadrul asociaţiilor religioase, 

care sunt persoane juridice alcătuite din cel puţin 300 de persoane, cetăţeni români sau 

rezidenţi în România, care se asociază în vederea manifestării unei credinţe religioase. 

(2) Asociaţia religioasă dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul 

asociaţiilor religioase, care se instituie la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie 

teritorială îşi are sediul. 
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Art. 41. - (1) Oricare dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date de ceilalţi, poate 

formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor religioase. 

(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 recunoscute, datele de identificare şi semnăturile asociaţilor, 

sediul, patrimoniul iniţial de cel puţin două salarii brute pe economie alcătuit din 

aportul în natură sau în bani al asociaţilor, precum şi primele organe de conducere; 

b) mărturisirea 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) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; 

d) avizul consultativ al Ministerului Culturii şi Cultelor; 

e)  dovada privind disponibilitatea denumirii,  eliberată de către 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 Registrul 

asociaţiilor religioase. 

(2) Odată 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. 
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Art. 44. - (1) Asociaţiile religioase beneficiază de facilităţi fiscale legate de activitatea 

lor religioasă, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 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 din prezenta lege. 

Art. 45. - Dizolvarea asociaţiei religioase se pronunţă de instanţa competentă atunci 

când, prin activitatea sa, asociaţia religioasă aduce atingeri grave securităţii publice, 

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, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 246/2005. 

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 aceleiaşi 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 atât 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 calităţii de cult 

recunoscut. 
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Art. 48. - (1) În toate cererile şi acţiunile în justiţie privitoare la dobândirea sau 

pierderea calităţii de asociaţie religioasă, judecata se face cu prezenţa procurorului şi 

cu citarea 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 termen de 15 zile de la pronunţare, la 

tribunal. 

 

CAPITOLUL IV 

            Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

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 anexa la prezenta lege vor prezenta statutele şi codurile 

canonice Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru recunoaşterea lor. 

(3)  Recunoaşterea se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Ministerului Culturii şi  Cultelor, şi se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. Dispoziţiile art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 50. - (1) Orice modificare sau completare a prezentei legi se realizează cu 

consultarea prealabilă a cultelor recunoscute şi cu respectarea normelor legale privind 

transparenţa decizională. 

(2) Reprezentanţii cultelor religioase au dreptul de a participa ca invitaţi la dezbaterea 

în Parlament şi în comisiile acestuia a proiectelor de acte normative privitoare la viaţa 

religioasă, la activitatea cultelor, de educaţie şi de învăţământ confesional, de asistenţă 

socială şi de patrimoniu naţional privind cultele. 

Art. 51. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 177/1948 pentru 

regimul general al cultelor religioase, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 

178 din 4 august 1948, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte 

dispoziţii contrare, se abrogă. 



 268 

 

Anexă 

Lista cultelor recunoscute în România: 

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

2. EPISCOPIA ORTODOXĂ SÂRBĂ DE TIMIŞOARA 

3. BISERICA ROMANO- CATOLICĂ 

4. BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ 

5. ARHIEPISCOPIA BISERICII ARMENE 

6. BISERICA CREŞTINĂ RUSĂ DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA 

7. BISERICA REFORMATĂ DIN ROMÂNIA 

8. BISERICA EVANGHELICĂ DE CONFESIUNE AUGUSTANĂ DIN ROMÂNIA   

9. BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA 

10. BISERICA UNITARIANĂ DIN TRANSILVANIA 

11. UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA 

12. BISERICA   CREŞTINĂ  DUPĂ  EVANGHELIE   DIN   ROMÂNIA - 
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