
      
 

Deputatii aleg extremismul religios  
in loc de respectarea drepturilor omului 

- Comunicat de presă – 
 
 
Bucuresti, 7 Decembrie - Dupa mai bine de doi ani de discutii si incercari de a 
contracara sau de a ignora mesajele venite din partea unor institutii internationale, pe 7 
decembrie, comisia juridica si comisia de drepturile omului din Camera Deputatilor au 
adoptat textul final al proiectului de lege privind libertatea religioasa si regimul general al 
cultelor.  
 
Adoptarea legislatiei in domeniul libertatii religioase este esentiala, consituind piatra de 
incercare a democratiei romanesti. Tocmai de aceea ne exprimam dezacordul in 
legatura cu adoptarea unor texte care nu respecta standardele internationale si 
angajamentele asumate de statul roman. Practic, autoritatile romane au avut de ales 
intre a afirma asumarea unor valori europene bazate pe respectarea drepturilor si a 
libertatilor individuale, a autonomiei cultelor, a principiilor egalitatii si neutralitatii in relatia 
dintre Stat si Biserici si adoptarea de norme care sa consfiinteasca situarea societatii 
romanesti in Evul Mediu. Din pacate, in forma in care a fost adoptat, textul lasa loc unor 
posibile manifestari de extremism religios si persecutie a minoritatilor religioase. 
Respectarea rolului religiei in istoria si cultura romana nu poate fi invocat pentru a 
incalca drepturi si libertati fundamentale. 
 
Institutii internationale, precum Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept 
(Comisia de la Venetia) din cadrul Consiliului Europei, Consiliul consultativ privind 
libertatea religioasa si de credinta a Biroului pentru Institutii Democratice Si Drepturile 
Omului al OSCE, Departamentul de Stat al SUA, Comisia Helsinki pentru Securitate si 
Cooperare in Europa a Senatului American, dar si organizatii neguvernamentale 
romanesti care activeaza pentru protejarea drepturilor omului si combaterea 
discriminarii, si-au exprimat pe rand ingrijorarea in legatura cu aspecte sensibile ale 
proiectului de lege cum ar fi: incalcarea libertatii religioase prin stabilirea de conditii 
excesive pentru inregistrarea cultelor si a asociatiilor religioase, incalcarea principiului 
neutralitatii si egalitatii de tratament, incalcarea libertatii de exprimare prin sanctionarea 
ofensei adusa simbolurilor religioase. 
 
Intre consecintele inacceptabile ale adoptarii legii in forma propusa de Secretariatul de 
Stat pentru Culte si sustinuta de cele doua comisii din Camera: trei regimuri diferite vor fi 
impuse in mod nejustificat pentru entitatile religioase discriminand intre acestea, 
asociatiile religioase vor avea nevoie de 300 de membri pentru a se putea inregistra (in 
timp ce orice alte asociatii necesita 3 membri) si denominatiunile care doresc sa fie 
recunoscute drept culte vor trebui să faca dovada a sase ani de existenta continua in 
Romania si a unui numar de membri de 0,1% din populatia Romaniei (adica 22.300 de 
membri in conditiile in care mai mult de un sfert dintre cultele recunoscute acum nu ar 
putea raspunde acestui criteriu). 
 
Pentru informatii suplimentare va rugam contactati: 
Iustina Ionescu - Centrul de Resurse Juridice; Coordonatoare program anti-discriminare; 
tel: 0212 212 06 90; mobil: 0722 253 789; e-mail: iionescu@crj.ro 


