
 

 

 

 

Bucureşti, 12 Decembrie 2006 
 
Către:  Domnul Bogdan Olteanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Titlu: Luare de poziţie faţă de iminenta adoptare a Proiectului de lege 

privind libertatea religiosă şi regimul general al cultelor (Pl-x 
25/2006) 

 
Organizaţiile româneşti de drepturile omului semnatare ale acestei scrisori îşi 
manifestă îngrijorarea faţă de iminenta adoptare a Proiectului de lege privind 
libertatea religiosă şi regimul general al cultelor (Pl-x 25/2006). Acesta se afla la 
punctul 8 de pe ordinea de zi a plenului Camerei pentru ziua de 13.12.2006.  
 
De-a lungul întregului proces legislativ, alături de o serie de instituţii 
internaţionale, am încercat să atragem atenţia asupra punctelor de 
neconstituţionalitate pe care le ridică acest proiect de lege. Cu toate acestea, 
propunerile de amendamente concrete prezentate în comisii de către societatea 
civilă au fost complet ignorate. În data de 7 decembrie 2006, cele două comisii 
sesizate în fond au finalizat raportul şi au trecut în întregime forma Guvernului, 
cu ignorarea temelor de îngrijorare prezentate de Comisia de la Veneţia, Comisia 
Helsinki a Senatului american, Departamentul de Stat al SUA în raportul său 
anual privind libertatea religioasă şi de către grupul de lucru pe libertatea 
religioasă al OSCE înfiinţat la solicitarea statului român tocmai pentru a oferi 
analiza proiectului de lege.  
 
Precizăm că raportul final al grupului de lucru înfiinţat pentru analiza acestui 
proiect de lege de către Consiliul Consultativ privind libertatea religioasă al 
OSCE este încă în curs de finalizare, urmând să fie publicat în viitorul apropiat. 
 
Între consecinţele inacceptabile ale adoptării legii în forma propusă de 
Secretariatul de Stat pentru Culte şi susţinută de cele două comisii din Cameră 
subliniem:  
 
- art. 13 din proiect extinde abuziv restricţiile privind libertatea de exprimare 
asupra fiecărui cetăţean şi impune o nouă cenzură în România, intrând în conflict 
cu art. 29 şi art. 30 din Constituţie; 

 



- trei regimuri diferite vor fi impuse în mod nejustificat pentru entităţile religioase 
discriminând între acestea, intrând în conflict cu art.  4, respectiv 29 din 
Constituţie; 
- asociaţiile religioase vor avea nevoie de 300 de membri pentru a se putea 
înregistra (în timp ce orice alte asociaţii necesită 3 membri), intrând în conflict cu 
art. 4, 29, respectiv 39 din Constituţie; 
- denominaţiunile care doresc să fie recunoscute drept culte vor trebui să facă 
dovada a şase ani de existenţă continuă în România şi a unui număr de membri 
de 0,1% din populaţia României (adică 22.300 de membri în condiţiile în care mai 
mult de un sfert dintre cultele recunoscute acum nu ar putea răspunde acestui 
criteriu) intrând în conflict cu art.  4, respectiv 29 din Constituţie; 
- se limitează accesul la justiţie şi dreptul de proprietate prin instaurarea unui 
regim excepţional (asemănător bunurilor publice - insesizabile şi imprescriptibile) 
pentru bunurile aflate în patrimoniul cultelor. Aceasta duce la îngheţarea situaţiei 
actuale, recunoscând după 15 ani de libertate, legalitatea abuzurilor datând din 
perioada comunistă. 
 
Cele de mai sus fiind doar un rezumat al motivelor noastre de îngrijorare, va 
aduce la cunoştinţă faptul că în cazul în care plenul Camerei va adopta Raportul 
comun, vom trimite instituţiei dvs şi Preşedintelui României un memoriu mai 
detaliat solicitându-vă să activaţi căile legale de verificare a constituţionalităţii 
textului înainte de promulgare. 
 
Vă mulţumim pentru colaborare. 
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