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Abstract: The study analyses decree no. 177 from the 4th of August 1948 for
general regime of religious cults. The paper follows the changes added to religious life in
Romania, specially the situation of Romanian Orthodox Church. This decree led path for
communist regime to install a severe control over religious life, succeeding to subordinate it to
politics. Communist legislation, mostly of soviet origin, determined many changes over the
Orthodox Church, but also to other religious cults recognized in Romania. Communist
authorities established as a purpose, by adopting a favorable legislative framework, the use of
religious cults in means of propaganda and manipulation of the people. Apparently,
communist laws appeared to assure large liberties to religious life. It has been suggested the
idea that, for the first time in the history of Romania, religious cults will enjoy absolute
freedom. In fact, in the content of the Decree there were stipulations that would consciously
violate the freedom of manifestation of religious cults and the activity developed by them,
aspects characteristic of totalitarian regimes. At a first glance, the 1948 law did not elucidate
the true intentions of the regime, yet it gave the regime the first and most important lever of
control over religious life.
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Instaurarea comunismului în România a semnificat trecerea la un
regim încãrcat de oprelişti, teroare şi lipsã de transparenţã. Regimul
comunist avea sã determine o deviere puternicã a ţãrii, pentru aproape
jumãtate de secol, de la respectarea drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor.
Expunerea unor idei lipsite de adevãr cu intenţia de învrãjbi, criticarea
durã a situaţiei dinaintea instaurãrii regimului comunist, negarea
contribuţiilor aduse de regimurile anterioare vieţii culturale, religioase,
sociale şi economice pregãteau opinia publicã de schimbãrile majore ce
aveau sã se petreacã în toate sectoarele de activitate ale ţãrii.
Transformãrile radicale survenite în România dupã 23 august 1944
au influenţat organizarea şi desfãşurarea vieţii religioase. Cultele


Prezentul studiu constituie parte integrantã a proiectului de cercetare doctoralã
intitulat „Arta religioasã ortodoxã din Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului în
perioada comunistã”, realizat în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Umaniste a
Universitãţii de Vest din Timişoara.
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religioase, inclusiv Biserica Ortodoxã Românã (în continuare BOR), au
fost constrânse sã se alinieze schimbãrilor ce au avut loc în România.
Preocuparea noului regim politic s-a axat pe subordonarea acestora,
acordând o atenţie deosebitã activitãţii desfãşurate de BOR, deoarece
aceasta reprezenta, sub aspect religios, majoritatea poporului român.
Cadrul legislativ privind organizarea vieţii religioase a fost stabilit
prin Decretul nr. 177 pentru regimul general al cultelor religioase,
adoptat la 4 august 1948. Acesta a creat cadrul prielnic subordonãrii
cultelor religioase, netezind drumul Statului spre controlarea activitãţii
acestora. Legea cultelor poate fi consideratã primul pas important fãcut
de autoritãţile comuniste spre impunerea principiilor de facturã
comunistã în activitatea desfãşuratã de cultele religioase în România.
Aceastã lege avea ca sursã principalã de inspiraţie legea sovieticã,
conţinutul ei fiind o preluare fidelã a normelor legislative sovietice.
Comuniştii au gândit stabilirea unei relaţii de subordonare şi
control în rândul vieţii religioase cu scopul de a manipula, aplica,
convinge şi transmite politica noului regim.1 Cultele religioase ce aveau sã
fie recunoscute trebuiau sã îmbrãţişeze şi sã susţinã ideologia comunistã.
Decretul nr. 177/1948 a deschis drumul Statului spre amestecul în
problemele de naturã bisericeascã ale cultelor. La propunerea
Ministerului Cultelor, guvernul stabilea calitatea de cult şi aproba
existenţa acestuia şi a legilor pe baza cãrora urma sã se organizeze şi sã
funcţioneze.
Legea cultelor a cunoscut mai multe modificãri înainte de forma
finalã, de exemplu la 2 martie 1948, într-o primã variantã, a fost formulat
articolul 18, care stipula cã „[…] toate cultele sunt datoare a face servicii
religioase atât la solemnitãţile naţionale prevãzute prin legi sau jurnale ale Consiliului
de Miniştri, cât şi la cele ocazionale, comunicate prin Ministerul Cultelor”. În
proiectul de lege final se menţinea aceastã stipulaţie, însã cu alte cuvinte,
astfel cã la articolul 27 se afirma: „La pomeniri, în legãturã cu autoritatea
supremã a Statului, care în mod obişnuit se fac cu ocazia diferitelor slujbe religioase,
precum şi la solemnitãţile oficiale prevãzute de legi şi deciziuni, se vor întrebuinţa
numai formule aprobate, în prealabil, de Ministerul Cultelor. Cultele sunt ţinute, de
asemenea, sã nu întrebuinţeze formule şi expresii, în cãrţile de ritual, contrare legilor
si bunelor moravuri”.2
În vederea pregãtirii momentului adoptãrii noii legi a cultelor,
autoritãţile comuniste, printr-un discurs demagogic şi printr-o falsã
Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Bucureşti, Fundaţia Academia Civicã,
1997, p. 70.
2 Ministerul Justiţiei, Colecţiune de legi, decrete şi deciziuni, tomul XXVI, 1-31 august 1948,
Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 1783.
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informare, evidenţiau „problemele” cultelor religioase provocate de
guvernele anterioare celui comunist. Partidele istorice, în genere cu
trimitere la PNL şi PNŢ, erau acuzate cã au tratat cu dezinteres situaţia
cultelor religioase, punându-se, astfel, la îndoialã principiile democratice
pe care aceştia le-au prezentat ca fiind primordiale în desfãşurarea şi
gestionarea activitãţilor politice şi civice. Se urmãrea crearea impresiei cã
regimul comunist avea sã instaureze o formã de democraţie necunoscutã
pentru poporul român, lucru care s-a şi întâmplat, însã nu în sens bun.
Pânã în anul 1948 comuniştii afirmau cã au reuşit sã înlãture din calea lor
„obstacolele nedemocratice”, prin aşa-zisa „luptã dreaptã şi justificatã” împotriva
„elementelor potrivnice democraţiei” şi ostile noii orânduiri politice. S-a
rãspândit ideea declanşãrii unui proces accelerat de stabilizare şi
dezvoltare a ţãrii pe toate planurile. Comuniştii îşi arogau meritul de a fi
învins „forţele rãului, ostile regimului şi democratizãrii ţãrii”.
Presa vremii, chiar şi cea bisericeascã, a preluat forţat, prin
constrângere, uneori chiar prin simpla conformare la noile condiţii,
povestea inventatã de comunişti, insistând pe ideea cã libertatea religioasã
a fost restabilitã de regimul comunist. Printr-o propagandã politicã
intensã şi foarte bine organizatã s-a reuşit ascunderea realitãţii. Departe
de a se asigura libertatea cultelor religioase, comuniştii au reuşit chiar,
prin Legea cultelor, sã determine reducerea numãrului de culte
recunoscute oficial, de la 60 la 14, controlul asupra acestora fiind
exercitat prin Ministerul Cultelor.3 Cultele religioase recunoscute în
perioada comunistã au fost: ortodox, romano-catolic, armeano-gregorian,
creştin de rit vechi-lipovean, reformat-calvin, evanghelic-luteran, sinodopresbiterian, unitarian, mozaic, musulman, baptist, adventist de ziua a
şaptea, penticostal şi creştin dupã Evanghelie.4
Legea cultelor a impus un regim restrictiv tuturor confesiunilor din
ţarã, cultele religioase intrând sub controlul riguros al autoritãţilor
comuniste. Implicarea organelor de partid şi a instituţiilor Statului în
desfãşurarea activitãţii Bisericii s-a justificat prin aşa-zisa „conştientizare a
lipsei eticii şi echitãţii socialiste”5 în rândul acesteia.
Teoretic, Decretul nr. 177, prin modul în care a fost prezentat, lãsa
impresia cã, pentru prima oarã în istoria României, cultele religioase se
vor bucura în mod egal de libertatea de a se manifesta, fiind protejat
dreptul cetãţenilor de a-şi decide singuri apartenenţa la un cult religios
Aurel Voicu, ,,Cultele neoprotestante în România comunistã (1948-1960)”, în Historia,
www.historia.ro, accesat la 10 octombrie 2018.
4 Nicolae Rusu, Repere istorice în dezvoltarea relaţiilor dintre Stat şi Bisericã la români, Sibiu,
Editura Andreiana, 2015, p. 216.
5 Ibidem, p. 219.
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sau nu. De asemenea, cultele pãreau sã aibã libertatea de a decide cum sã
funcţioneze şi de a se organiza liber, condiţionate de neprejudicierea
legilor ţãrii, a Constituţiei, a securitãţii şi a ordinii publice,6 condiţii ce
urmau sã deschidã drumul autoritãţilor spre abuzuri. Interesul Statului
comunist era de a supune controlului politic activitatea religioasã
desfãşuratã în România. BOR, constituind religia majoritãţii românilor, a
reprezentat o instituţie pe care regimul comunist, prin instituţii
însãrcinate în acest scop, o veghea îndeaproape.
În 1948 se aprecia cã ortodocşii reprezintã procentual 75,25% din
totalul populaţiei, respectiv în Oltenia 99% din populaţie aparţinea BOR,
în Muntenia 95%, în Moldova 89%. Pentru Banat, Transilvania,
Bucovina şi Maramureş,7 Stanciu Stoian a afirmat cã procentele cultelor
religioase variazã, justificând aceastã situaţie prin trecutul lor: „Situaţia
cultelor de dincolo de munţi este oglinda fidelã a curentelor politice, economice şi
sociale, care au frãmântat, în trecut, mai mult aceste ţinuturi decât restul ţãrii”.8
Poziţia neoficialã şi de cele mai multe ori neasumatã public a
comuniştilor faţã de religie corespundea cu declaraţia lui Alexandru
Drãghici, membru al Biroului Politic al CC al PMR şi ministru al
Afacerilor Interne, prezentatã în cadrul unei consfãtuiri avute cu
conducãtorii Securitãţii, la data de 2-3 decembrie 1957: „Oare, Biserica nu a
fost întotdeauna elementul de frânã al progresului poporului, nu ei au opus
întotdeauna rezistenţã progresului poporului? De ce aşa de des reacţiunea îmbracã
aceastã noţiune, fiindcã astãzi Statul nostru democrat popular nu ia poziţie împotriva
religiei, ci aşteaptã doar ca, odatã cu ridicarea culturalã a poporului, el singur sã se
edifice asupra acestei noţiuni a «opiului poporului», cum spune Marx, poporul sã
vadã singur ce este religia”.9
Oficial, autoritãţile încercau sã convingã poporul cã regimul
comunist este un mare susţinãtor al principiilor democratice, al libertãţii
şi egalitãţii cultelor religioase. Sub imboldul propagandei, al susţinerii şi
întãririi poziţiei autoritãţilor comuniste, multe articole publicate în presa
bisericeascã şi în cea politicã, presa fiind controlatã politic şi supusã unei
grele cenzuri, îl citau pe Karl Marx, pãrintele socialismului, cu ideea de a
sugera credibilitate, adevãr şi siguranţã. Autoritãţile comuniste urmãreau
înlãturarea oricãror suspiciuni din partea poporului faţã de mãsurile
adoptate, astfel cã, prin apelarea la personalitãţi cunoscute în lumea
socialistã, totul pãrea mai verosimil. Cu scopul manipulãrii, citatele
Stanciu Stoian, ,,Studiu introductive”, în volumul Cultele religioase în Republica Popularã
Românã, Bucureşti, Editura Ministerului Cultelor, 1949, p. 32.
7 Ibidem, p. 43.
8 Ibidem, p. 34.
9 Nicolae Rusu, Repere istorice în dezvoltarea relaţiilor dintre Stat şi Bisericã, p. 119.
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preluate de la Marx subliniau importanţa religiei pentru un stat socialist,
întãrind ideea susţinerii de cãtre regimul comunist a activitãţii religioase.
Definiţia datã religiei de cãtre Karl Marx era frecvent folositã în discursul
propagandist al autoritãţilor, şi anume: „Religia este suspinul creaturii umane
doborâtã de nenorocire, este sufletul unei lumi fãrã inimi, dupã cum este spiritul unei
epoci fãrã spirit”.10 Aceastã idee a fost preluatã şi de pãrintele URSS-ului şi
aşa-zisul „erou” al Revoluţiei Bolşevice din 1917, dupã cum a fost
intitulat în propaganda sovieticã preluatã de toate statele comuniste,
Vladimir Ilici Lenin. Acesta a rezumat atitudinea clasei muncitoare, a
partidelor muncitoreşti faţã de viaţa religioasã, la urmãtorul citat: „Noi
suntem contra celei mai mici injurii adusã convingerilor religioase”, pãrere care,
într-o demagogie deplinã şi o ipocrizie crasã, a fost prezentatã ca fiind
îmbrãţişatã şi de Stalin.11
De la vorbe la fapte a fost cale lungã, adevãrata atitudine a
politicului faţã de viaţa religioasã a fost cu totul alta. În România, dupã
adoptarea Decretului nr. 177/1948 s-a schimbat cursul vieţii religioase,
acesta stând la baza legilor interne bisericeşti.
Noile Statute de organizare şi funcţionare ale cultelor religioase au
fost redactate pe baza acestuia, elaborarea lor fiind solicitatã chiar în
conţinutul Decretului, în cadrul articolului care stipula cã, pentru a fi
recunoscute, toate cultele religioase au obligaţia de a-şi elabora noi
Statute. Dintre cultele religioase recunoscute, Biserica Romano-Catolicã
nu a deţinut în perioada comunistã un Statut de funcţionare aprobat de
Ministerul Cultelor,12 acesteia aplicându-i-se un regim de tolerare tacitã
din partea autoritãţilor. Statutele aveau o importanţã deosebitã, deoarece
constituiau legile fundamentale ce reglementau activitatea cultelor în
conformitate cu legile statului,13 motiv pentru care trebuiau sã obţinã
aprobare din partea Ministerului Cultelor. Referitor la Statutul din 1949
al Bisericii Ortodoxe Române, specialistul în drept bisericesc şi
profesorul de teologie Liviu Stan aprecia cã acesta a fost conceput pe
temeiuri normative cuprinse în Sfintele Canoane, dar, în acelaşi timp, şi
în strânsã legãturã cu Constituţia RPR şi cu Legea cultelor. Liviu Stan a
caracterizat Statutul din 1949 ca fiind o reflecţie a transformãrilor prin
care a trecut România dupã înlãturarea regimului Antonescu, la 23 august
1944, afirmând, în acest sens: „Fireşte însã cã acestea sunt temeiurile şi izvoarele
A. C. Rãdulescu, ,,Libertatea religioasã în Republica Popularã Românã”, în Ortodoxia,
an I, numãr 2-3, 1949, p. 36.
11 Ibidem.
12 Secretariatul de Stat pentru Culte, Viaţa religioasã din România, Bucureşti, Editura
Paideia, 1999, pp. 19-20.
13 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, p. 71.
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formale ale noului Statut, temeiurile sale reale fiind realitãţile vieţii bisericeşti şi acelea
ale întregii vieţi a poporului român, cu transformãrile care s-au produs în cadrul
acestora de la 23 august 1944 pânã la sfârşitul anului 1948”.14
Liviu Stan a dat credibilitate Statului de democraţie popularã în
acordarea libertãţii religioase depline cetãţenilor, fãrã a impune restricţii
în vreun sens sau fãrã sã privilegieze vreun anumit cult religios. Legislaţia
comunistã prezenta libertatea religioasã oferitã de regimul nou instaurat
ca fiind absolutã, fãcându-se totuşi precizarea cã Statul, prin instituţiile
sale, reprezintã autoritatea supremã, care dispune modul în care cultele
religioase se manifestã public în cadrul vieţii de stat. Statul a intervenit
asupra vieţii religioase deoarece cultele îşi exercitau existenţa în cadrul şi
nu în afara lui, adãugându-se faptul cã erau susţinute financiar parţial din
bugetul sãu. Drepturile extinse ale Statului asupra religiosului erau
justificate prin respectarea principiului suveranitãţii,15 în realitate, fiind
invocat un principiu al cãrui sens era schimbat, adaptat la ideologia
comunistã. Prin extinderea prerogativelor, Statul a reuşit sã îngrãdeascã şi
sã încalce în mod conştient drepturile şi libertãţile cetãţenilor. În perioada
comunistã totul a funcţionat prin intermediul Statului, cu aprobarea şi
sub controlul acestuia şi dupã regulile stricte stabilite de el. Aceste
trãsãturi caracterizeazã regimurile totalitare.
Referitor la controlul statului asupra cultelor religioase, Liviu Stan
avea sã exprime un punct de vedere ce evidenţiazã o stare de conformare
a Bisericii în faţa noii situaţii politice a României, deoarece „corespunde
dezvoltãrii vieţii de stat şi interesului acestuia de a cunoaşte şi de a asigura activitatea
cultelor, în aşa fel ca niciodatã interesele poporului muncitor sã nu fie înlocuite cu alte
interese şi sã nu fie primejduitã sau împiedicatã satisfacerea lor”. Acesta îşi
completa pledoaria de susţinere şi apreciere a noii Legi a Cultelor,
atribuindu-i calitatea de a fi în mãsurã sã creeze un cadru bazat pe
„dreptate şi legalitate”, ce va pune capãt abuzurilor şi interpretãrilor,
confuziilor, care fuseserã specifice „vieţii de stat burgheze”, sintagmã
folositã frecvent pentru a incrimina regimul anterior instaurãrii
comunismului.16
Legea cultelor din 4 august 1948 a avut la bazã Constituţia din
acelaşi an, elaboratã dupã modelul Constituţiei Sovietice din 1936.17
Pornind de la articolul 27 al Constituţiei din 1948, Legea cultelor avea sã
dezvolte un şir lung de articole care au coordonat organizarea şi
Liviu Stan, ,,Statutul Bisericii Ortodoxe Române”, în Studii Teologice, seria II-a, numãr
7-8, 1949, p. 641.
15 Idem, ,,Legea cultelor”, în Studii Teologice, seria a II-a, numãr 9-10, 1949, p. 845.
16 Ibidem, pp. 857-858.
17 Nicolae Rusu, Repere istorice în dezvoltarea relaţiilor dintre Stat şi Bisericã, p. 216.
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desfãşurarea activitãţii vieţii religioase din România începând cu anul
1948. Articolul 27 a trasat atitudinea Statului faţã de religie şi faţã de
cultele religioase din RPR, condiţiile garantãrii libertãţii religioase,
obligaţiile şi drepturile cultelor religioase, modul de organizare şi de
funcţionare al acestora urmând sã se reglementeze printr-o lege specialã,
pe baza cãreia, ulterior, erau elaborate statutele acestora.
Teoretic, articolul 27 al Constituţiei stabilea cã libertatea conştiinţei
reprezintã un principiu fundamental, ce urma sã se aplice în România
comunistã.18 De asemenea, s-a stipulat şi asigurarea libertãţii şi egalitãţii
cultelor religioase. Aceste formulãri au lãsat impresia instaurãrii în viaţa
religioasã a unor largi libertãţi de manifestare şi a aplicãrii unei depline
egalitãţi între cultele religioase recunoscute, fapt ce i-a determinat pe
ierarhii sau conducãtorii acestora sã perceapã legislaţia comunistã ca pe o
garanţie în vederea respectãrii independenţei religioase şi instituţionale
faţã de Stat. S-a crezut sau mai bine spus s-a dorit sã se creadã cã se va
elimina orice formã de amestec a politicului asupra vieţii bisericeşti.19
Sub imboldul propagandei politice şi cu intenţia de a tãinui
adevãratele intenţii, regimul democrat popular a accentuat garantarea
egalitãţii şi libertãţii cultelor religioase. Noul regim şi-a atribuit misiunea
de a îndrepta greşelile trecutului, autoritãţile comuniste urmând sã
stabileascã şi sã vegheze la modul în care se vor remedia acestea.
Legea cultelor din 1948 pãrea sã aducã rezolvare tuturor
problemelor cultelor religioase şi, în acelaşi timp, pãrea sã reglementeze,
pentru prima oarã în istoria României, raporturile dintre Stat şi Bisericã,
în favoarea Bisericii.20 Realitatea a fost alta, s-a ajuns ca lucrurile sã stea
tocmai invers decât îşi luase angajamentul noul regim. BOR, alãturi de
celelalte culte religioase, a fost supusã controlului statului, fiind
constrânsã sã adopte o atitudine obedientã faţã de regim. În cazul BOR,
Sfântul Sinod, „cea mai înaltã autoritate a BOR pentru toate chestiunile spirituale
şi canonice, precum şi pentru cele bisericeşti”,21 a fost înţesat cu membri ai
Partidului Comunist Român, reuşindu-se cu uşurinţã manipularea şi
implementarea politicilor partidului. Influenţarea alegerilor de numire a
episcopilor şi a patriarhului a adus avantaje regimului, acesta netezindu-şi
drumul spre atingerea ţintei de a subordona şi controla Biserica
Ortodoxã. În urma aplicãrii Legii cultelor, BOR a trecut prin puternice
schimbãri. Proprietãţile şi fondurile Bisericii au fost naţionalizate, cea mai
Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, pp. 843-844.
Ibidem, p. 849.
20 Ibidem.
21 ,,Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române”, în Buletinul
oficial al Sfântului Sinod „Biserica Ortodoxã Românã”, an LXVII, numãr 1-2, 1949, p. 5.
18
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mare parte a instituţiilor sale de învãţãmânt au fost închise sau preluate
de cãtre Stat, a fost limitatã instruirea clerului, multe din practicile
religioase au fost interzise.22
Adoptarea Legii Cultelor din 1948 a determinat abrogarea Legii
pentru regimul general al cultelor, adoptatã la 22 aprilie 1928, publicatã în
,,Monitorul Oficial” nr. 89 din aceeaşi zi. Legea din 1928 s-a bucurat de
aprecierea în rândul celor mai mulţi dintre ierarhii cultelor religioase. În
cea mai mare parte, aceasta a fost favorabilã cultelor religioase, mai ales
cã, în relaţia cu acestea, pornea de la prezumţia de nevinovãţie, adoptând
o atitudine tolerantã faţã de viaţa religioasã. Prin conţinutul sãu, aceasta a
garantat „tuturor cultelor o deopotrivã libertate şi protecţie, întrucât exerciţiul lor nu
atinge ordinea publicã, bunele moravuri şi legile sale de organizare”,23 conform
articolului 1 al acestei legi,24 exact contrar legislaţiei comuniste.
Legea cultelor din 1928 a fost conturatã în jurul unor principii
democratice, gândite pentru menţinerea unor relaţii bune cu cultele
religioase. Intenţia era de a nu minimaliza importanţa cultelor religioase,
ci, din contrã, de a clarifica rolul acestora în societate şi în viaţa publicã.
De exemplu, în ceea ce privea relaţia BOR cu Statul român, ministrul
Cultelor şi Artelor din anul adoptãrii acesteia, Alexandru Lapedatu, a
afirmat: „Statul român nu poate considera Biserica ortodoxã în afarã de Stat,
pentru cã ea a trãit cu Statul de la începutul organizãrii acestuia”.25
Totuşi, deoarece cultele religioase erau susţinute din bugetul de
Stat, constituirea sau desfiinţarea de episcopate necesita acordul Statului.
Alexandru Lapedatu afirma cã prin aceastã stipulaţie se evita sãvârşirea
de abuzuri sau ilegalitãţi, dând ca exemplu înfiinţarea episcopiei calvine
de la Oradea şi a episcopiei luterane maghiare de la Arad,26 Statul putând
fi pus în situaţia unor rectificãri bugetare sau chiar în incapacitate de
platã, nefiind cuprinse în bugetul pe anul respectiv.
În cazul învãţãmântului teologic, ministrul Cultelor, Alexandru
Lapedatu, a fãcut precizarea cã programa instituţiilor teologice trebuie
fãcutã cunoscutã, în condiţiile în care cadrele didactice erau plãtite din
bugetul Statului,27 acest aspect fiind justificat nu prin controlarea
Dennis Deletant, România sub regimul comunist, p. 71.
Ch. C. Costescu, Colecţiunea de legiuiri bisericeşti şi şcolare adnotate-Legi, regulamente, canoane,
statute, decizii, jurisprudenţe, volum III, Bucureşti, Tipografia „Lupta” N. Stroilã, 1931, p.
98.
24 www.bibliocanonica.com, accesat la 20 octombrie 2018.
25 Alexandru Lapedatu, Noul regim al cultelor în România. Cuvântãrile rostite în Senat şi în
Adunarea Deputaţilor, Bucureşti, 1928, p. 28.
26 Ibidem, p. 15.
27 Ibidem, p. 20.
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activitãţii didactice a cultelor religioase, ci ca o confirmare cã programa
respectã normele generale şi principiile de bazã ale învãţãmântului public.
Legea pentru regimul general al cultelor din 1928 a pus bazele sistemului
cultelor recunoscute, fãcându-se distincţia între cultele istorice, cultele
noi şi asociaţiile religioase, stipulaţie cuprinsã la articolul 21.
Conform acestei legi, cultele noi trebuiau sã depunã spre aprobare
cãtre Ministerul Cultelor, în vederea recunoaşterii în cadrul Statului,
statutele elaborate în condiţiile prevãzute la articolul 22, ,,cuprinzând
confesiunea de credinţã, principiile religioase morale şi sistemul de organizare,
conducere şi administrare, care statut, dupã ce va fi examinat de Ministerul Cultelor,
va fi supus aprobãrii Corpurilor Legiuitoare”.28
Cultele noi erau recunoscute în condiţiile în care „confesiunea de
credinţã şi principiile lor religioase morale nu vor fi potrivnice ordinii publice, bunelor
moravuri şi legilor ţãrii şi dacã sistemul lor de organizare, conducere şi administrare
va fi în conformitate cu dispoziţiunile legii de faţã”, conform articolului 22.
Asociaţiile religioase aveau obligaţia de a respecta „regimul legilor privitoare
la asociaţiuni în genere şi la întrunirile publice”, se interziceau asociaţiile
religioase care propagau „doctrine de naturã a aduce atingere legilor de organizare
ale Statului şi instrucţiunilor sale şi care, prin practicile lor rituale, contravin bunelor
moravuri şi ordinei publice”, stipulaţii expuse în conţinutul articolului 24.29
În comparaţie cu Legea din 1928, Decretul nr. 177/1948 plasa
cultele religioase sub prezumţia de vinovãţie, articolul 6 stipulând: „cultele
religioase sunt libere sã se organizeze şi pot funcţiona liber dacã practicile şi ritualul
lor nu sunt contrare Constituţiei, securitãţii sau ordinii publice şi bunelor
moravuri”.30 Aparent, prin conţinutul articolului 1, se garanta „libertatea de
conştiinţã şi de credinţã”; totuşi, libertatea urma sã fie condiţionatã şi limitatã
de strecurarea unor prevederi ambigue în conţinutul acestei legi. De
exemplu, în vederea respectãrii şi asigurãrii libertãţii de conştiinţã şi de
credinţã, totul trebuia sã se facã în conformitate cu prevederile
Constituţiei comuniste, lege gânditã de noul regim sã aşeze România, sub
toate aspectele, pe drumul spre transformarea ei într-o ţarã socialistã de
tip moscovit. Legea cultelor din 1948 a adus în discuţie respectarea
securitãţii interne, a ordinii publice şi a moralitãţii generale, înţelese în
sensul implementat de regimul comunist, aceste principii dobândind noi
valenţe faţã de adevãratul sens. S-a evitat conştient confirmarea faptului
cã legile urmau sã fie aplicate dupã bunul plac al autoritãţilor comuniste,
ele reprezentând organul suprem care verifica, stabilea, judeca,
Ch. C. Costescu, Colecţiunea de legiuiri bisericeşti şi şcolare adnotate, p. 104.
Ibidem, pp. 104-105.
30 Constantin Tudosã, Patriarhul Justinian Marina 1948-1977, Târgovişte, Editura Cetatea
de Scaun, 2016, p. 130.
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condamna, prin instituţii însãrcinate în acest sens, natura şi felul încãlcãrii
principiilor mai sus enunţate.
Pentru autoritãţile comuniste a devenit prioritarã aplicarea şi
respectarea Legii cultelor în condiţiile stabilite de ele. În acest sens,
organele de securitate le întocmeau clericilor fişe, în care se stipula o
rubricã: „Atitudinea faţã de Legea cultelor din 4 august 1948”. Pentru
manifestarea unor atitudini „antidemocratice” preoţii puteau fi
suspendaţi sau eliberaţi definitiv sau temporar din funcţii.31
Decretul-lege nr. 177 din 4 august 1948 pentru regimul general al
cultelor religioase simbolizeazã instaurarea unui control riguros asupra
tuturor activitãţilor desfãşurate de acestea.
Legea cultelor a fost structuratã pe şapte capitole, împãrţite în
secţiuni şi articole: primul capitol, intitulat „Dispoziţiuni generale”, era
împãrţit în douã secţiuni, Secţiunea I era denumitã „Despre libertatea
religioasã” şi Secţiunea a II-a „Despre libertatea organizãrii cultelor”;
Capitolul al II-lea trata raporturile dintre Stat şi cultele religioase;
Capitolul al III-lea era denumit „Despre activitatea cultelor”; Capitolul al
IV-lea trata patrimoniul cultelor religioase; Capitolul al V-lea
trata raporturile dintre culte; Capitolul al VI-lea era intitulat „Despre
învãţãmântul religios”, iar Capitolul al VII-lea trasa dispoziţii finale şi
tranzitorii.32
În cadrul capitolului I, intitulat „Dispoziţii generale”, se regãseau
douã secţiuni importante privind desfãşurarea activitãţii cultelor
religioase: secţiunea I, „Despre libertatea religioasã”, cuprindea articolele
1-5 şi a doua secţiune, „Despre libertatea organizãrii cultelor”-articolele
6-9. Aceste secţiuni stipulau condiţiile de organizare şi funcţionare a
cultelor religioase.
Capitolul al II-lea se referea la „Raporturile dintre Stat şi cultele
religioase” (articolele 10-22) şi prevedea obligaţiile credincioşilor de a
respecta Constituţia şi legile ţãrii. Se stipula aprobarea de cãtre autoritãţile
de stat a conducãtorilor cultelor religioase, care erau obligaţi sã depunã
jurãmânt de credinţã faţã de Republica Popularã Românã. O parte
importantã din acest capitol fãcea trimitere la condiţiile de înfiinţare şi
funcţionare a eparhiilor.
În capitolul al III-lea, intitulat „Despre activitatea cultelor”,
cuprinzând articolele 23-27, se preciza cã activitatea cultelor religioase
recunoscute trebuia sã se desfãşoare potrivit învãţãturii lor religioase şi
statutului de organizare aprobat în conformitate cu legile ţãrii.
31
32

Ibidem, p. 131.
www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
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Tot în cadrul acestui capitol se stipula dreptul cultelor religioase
recunoscute de a-şi organiza congrese, cu aprobarea Ministerului
Cultelor. Acest organism avea autoritatea de a verifica şi interzice orice
hotãrâre a cultelor, care era suspectã cã ar putea contraveni statutului de
organizare a acestora. În desfãşurarea cultului se putea folosi limba
maternã specificã fiecãrui cult, însã în corespondenţa cu Ministerul
Cultelor exista obligaţia de a se utiliza limba românã. Cultele religioase
erau obligate sã organizeze ceremonii de pomenire la solicitarea
autoritãţilor, în cadrul cãrora se foloseau formulele agreate de autoritãţi.
Capitolul al IV-lea, denumit „Despre patrimoniul cultelor
religioase”, cuprinzând articolele 28-37, stabilea cã toate cultele religioase
recunoscute sunt persoane juridice, astfel cã bunurile cultelor trebuiau
inventariate. Cultele aveau bugete proprii, care erau verificate de
Ministerul Cultelor. Se stipula cã toate cheltuielile pentru întreţinerea
cultelor religioase şi a nevoilor lor puteau fi acoperite şi din contribuţii
consimţite de credincioşi, conform articolului 31. Subvenţiile acordate de
Stat erau contabilizate şi controlate, conform legii contabilitãţii, ca şi
condiţiile patrimoniale de trecere de la un cult la altul, stipulaţie stabilitã
la articolul 32.
În capitolul al V-lea, „Raporturile dintre culte”, cuprins între
articolele 38 şi 43, se stabileau formalitãţile legale de trecere de la un cult
la altul şi condiţiile în care se puteau întreţine relaţii între cultele din ţarã
şi alte culte din strãinãtate.
Capitolul al VI-lea, „Despre învãţãmântul religios” (articolele 4452), reglementa dreptul cultelor religioase de a-şi organiza învãţãmântul
pentru pregãtirea personalului deservent sub controlul Statului.
Capitolul al VII-lea, intitulat „Dispoziţii finale şi tranzitorii”,33
cuprindea articolele 53-62. În cadrul acestui capitol sunt însumate
articolele anterioare şi sunt prezentate câteva decizii ce emanau din Legea
cultelor. De exemplu, se precizeazã desfiinţarea acelor seminarii teologice
în care se preda şi cultura generalã. Personalul didactic de specialitãţi laice
de la aceste seminarii, împreunã cu prevederile bugetare respective, era
trecut din subordinea Ministerului Cultelor în cea a Ministerului
Învãţãmântului Public. S-a stabilit ca profesorii care intrau în aceastã
categorie sã fie încadraţi, dupã posibilitãţi, la catedre de aceeaşi
specialitate sau specialitãţi înrudite. Absolvenţii ce deţineau diplome ale
acestor seminarii teologice anterior apariţiei legii de faţã continuau sã

33

Nicolae Rusu, Repere istorice în dezvoltarea relaţiilor dintre Stat şi Bisericã, pp. 222-224.
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beneficieze de dreptul de a urma învãţãmântul teologic superior, ca şi
bacalaureaţii liceelor teoretice sau absolvenţii şcolilor normale.34
Prin noua Lege a cultelor Statul, prin intermediul Ministerului
Cultelor, controla şi probleme de naturã ecleziasticã. Autoritãţile
comuniste s-au folosit de faptul cã statul urma sã subvenţioneze clerul şi
învãţãmântul religios, impunând, sub diverse pretexte, un control rigid
asupra cultelor religioase, iar Ministerul Cultelor a îmbrãcat aspectul unui
mijlocitor. De asemenea, prin intermediul organelor de represiune şi
securitate s-a reuşit ţinerea sub supraveghere a activitãţii religioase,35 fiind
interzise sau împiedicate mãsurile neconforme cu principiile comuniste.
Legea cultelor din 1948 enumera vag şi câteva dintre atribuţiile şi
drepturile Ministerului Cultelor,36 stabilite detaliat într-o lege dedicatã
organizãrii acestuia.37
În vederea obţinerii unei organizãri eficiente a acestuia, dar mai
ales cu intenţia lãrgirii prerogativelor, la articolul 25 al Decretului nr. 177
s-a menţionat cã Ministerul Cultelor avea dreptul de a suspenda sau anula
orice hotãrâre de ordin administrativ-bisericesc, cultural, educativ,
filantropic,38 care ar contraveni statutelor de organizare ale cultului,
ordinii publice, legilor statului, siguranţei naţionale şi „bunelor moravuri”.39
Cu scopul cunoaşterii şi înţelegerii Decretului-lege nr. 177 din 4
august 1948, vor fi analizate şi redate într-un mod descriptiv istoric cele
mai multe dintre articolele acestuia. Prin analizarea Legii cultelor se
urmãreşte clarificarea unor aspecte privind cadrul legislativ care a stat la
baza activitãţii cultelor religioase în perioada comunistã.
Articolul 1, adus în discuţie de mai multe ori, stabilea libertatea
conştiinţei şi libertatea religioasã pe tot cuprinsul Republicii Populare
Române, în condiţiile în care exercitarea ei nu contravenea Constituţiei,
securitãţii şi ordinii publice sau bunelor moravuri. Condiţionarea
garantãrii libertãţii religioase de interpretãri, de aplicãri eronate cu
intenţie a legilor ţãrii, de abuzuri sãvârşite de autoritãţile comuniste, deja
a determinat o gravã încãlcare a acesteia. Regimul comunist, prin instituţii
abilitate în controlarea vieţii religioase, a gãsit întotdeauna justificare la
situaţii anormale create la ordin politic în rândul cultelor religioase.
www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
Constantin Tudosã, Patriarhul Justinian Marina, p. 131.
36 Ministerul Cultelor urma sã fie reorganizat printr-un alt Decret-lege, adoptat tot în 4
august 1948-Decretul nr. 178 pentru organizarea Ministerului Cultelor
37 Ministerul Justiţiei, Colecţiune de legi, decrete şi deciziuni, p. 1789.
38www.www.monitoruljuridic.ro, accesat la 10 octombrie 2018 (textul corectat conform
rectificãrii apãrute în ,,Monitorul Oficial” nr. 204 din 3 septembrie 1948.)
39 Ministerul Justiţiei, Colecţiune de legi, decrete şi deciziuni, p. 1782.
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Dintr-odatã totul a cãpãtat mai multe valenţe, comuniştii putând
interpreta orice atitudine a preoţilor, ierarhilor sau altor slujitori din
rândul cultelor religioase ca o reacţie ostilã la adresa regimului.
La articolul 2 al Decretului pentru Regimul General al Cultelor
Religioase se continua ideea garantãrii de cãtre Statul român a libertãţii
religioase, insinuându-se, pentru a se justifica anumite abuzuri, cã existã
persoane care încearcã crearea unor situaţii tensionate, în acest sens
afirmându-se: „ura confesionalã manifestatã prin acte care stânjenesc liberul
exerciţiu al unui cult religios recunoscut constituie un delict şi se pedepseşte conform
legii”.40
La articolul 3 al Legii pentru regimul general al cultelor, în spiritul
primelor douã articole, autoritãţile comuniste întãreau principiul
asigurãrii libertãţii religioase, stipulându-se: „Nimeni nu poate fi urmãrit
pentru credinţa sa religioasã sau pentru necredinţa sa”.41 Aceste 3 articole,
expuse şi în faza de început a Decretului-lege, lãsau impresia promovãrii
şi asumãrii unei largi toleranţe religioase din partea autoritãţilor
comuniste, lucru ce nu s-a realizat, dimpotrivã, a constituit calea legalã
prin care se justificau reacţiile opresive ale regimului la adresa vieţii
religioase.
În acest sens, Petru Groza, prim-ministru al guvernului instalat la 6
martie 1945, lãsând la o parte demagogia, cu scopul de a intimida şi stopa
orice formã de rezistenţã şi criticã la adresa regimului în rândul cultelor
religioase, cu trimitere specialã la Biserica Ortodoxã Românã, afirma, fãrã
sã lase loc de interpretãri: „Între realitãţile mari ale vieţii se numãrã, însã, şi
credinţa religioasã, care se prezintã-în chip organizat-în cultele religioase, în societãţile
şi asociaţiile religioase şi, mai precis, în Biserica marii majoritãţi a poporului nostru.
Dar dacã noile forme de viaţã nu înlãturã Biserica din calea lor, nici Biserica nu are
dreptul sã se punã de-a curmezişul şi sã stânjeneascã dezvoltarea şi progresul
poporului nostru, pentru cã s-ar pune de-a curmezişul vieţii însãşi. Ea nu poate fi
staticã, iar dacã este, nu poate rãmâne astfel, dacã ţine sã fie mereu o realitate a
societãţii noastre”.42 Acest citat, ce poate fi încadrat cu uşurinţã în categoria
asumãrii poziţiei reale faţã de cultele religioase, îmbracã forma unui
avertisment la adresa celor care intenţionau sã se opunã demersului
promovat de comunişti. Formulându-l direct, fãrã prea multe ocolişuri
demagogice, Petru Groza a sugerat cultelor religioase poziţia pe care
trebuie sã o adopte în relaţia cu regimul comunist. Li se oferea acestora
ca soluţie, pentru continuarea existenţei şi pentru desfãşurarea activitãţii
www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
Stanciu Stoian, Studiu introductiv, p. 36.
42 Petru Groza, ,,Biserica nu trebuie sã fie staticã”, în volumul Cultele religioase în Republica
Popularã Românã, Bucureşti, Editura Ministerul Cultelor, 1949, p. 59.
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lor, susţinerea regimului şi conformarea în faţa noilor condiţii impuse.
Au existat numeroase cazuri de nesupunere faţã de regulile stabilite de
comunişti, mulţi clerici şi conducãtori ai cultelor religioase au încercat sã
stãvileascã abuzurile noului regim, fiind înlãturaţi prin acuze false,
pensionaţi forţat sau chiar înfundaţi în închisorile din România, unde au
înfruntat teroarea şi cruzimea regimului.
Petru Groza continua sã-şi menţinã modul direct şi ostil în
exprimarea atitudinii sale faţã de cultele religioase, mai exact faţã de
BOR, precizând: „Dar alãturi de Bisericã, mai existã o mare realitate a vieţii; este
Naţiunea. Precum nimeni nu poate contesta cã existã credinţã religioasã şi Bisericã,
tot astfel nimeni nu poate nega cã oamenii sunt grupaţi în naţiuni, care nu sunt
creaţiuni artificiale, ci realizãri fireşti ale vieţii. Biserica noastrã nu poate avea dreptul
sã fie intolerantã faţã de alte credinţe şi culte religioase”.43 Aducând în discuţie
audienţa preşedintelui Asociaţiei Internaţionale pentru Asigurarea
Libertãţii Religioase, care era şi delegat al Organizaţiei Naţiunilor Unite
în aceeaşi problemã, Petru Groza a transmis cã acest diplomat a fost
impresionat de situaţia cultelor religioase în RPR, afirmând: „Dupã ce a
cercetat diferitele lãcaşuri de închinare ale diferitelor culte, domnul acesta a ajuns la
constatarea cã nicãieri ca în ţara noastrã n-a putut afla o mai largã libertate a
credinţei în Dumnezeu”.44 Groza sugera cã regimul asigura libertate şi largi
drepturi cultelor religioase şi BOR, justificând abuzurile de orice formã
ale regimului la adresa acestora pe seama nerespectãrii legilor ţãrii şi a
refuzului de a accepta schimbãrile produse dupã anul 1948. În acest sens,
Groza afirma: „Vor fi, desigur, unii care vor propune sã ne ferim de orice
schimbare, sã stãm pe loc, sã nu evoluãm, ci sã ne oprim într-o stare ce ar pãrea, unui
numãr restrâns dintre noi, mulţumitoare… Noi am lichidat monarhia şi am instituit
Republica Popularã Românã, pentru cã monarhia nu mai corespundea de multã
vreme stadiului de dezvoltare a poporului nostru, devenind o piedicã în calea
progresului sãu”.45 În viziunea liderilor comunişti, întreaga legislaţie
comunistã şi transformãrile impuse întruneau şi respectau toate
principiile „democratice”, nu degeaba regimul comunist, în prima etapã a
existenţei sale, se intitula „democraţie popularã”.
Petru Groza conştientiza importanţa menţinerii Bisericii de partea
regimului şi simularea unei relaţii bune cu aceasta, afirmând: „în numele
Guvernului, în numele poporului pe care-l reprezintã acest Guvern-dupã cum s-a
verificat şi în alegerile de la 28 martie 1948 şi în numele meu personal, aduc
mulţumiri înaltului cler al Bisericii Ortodoxe Române, pentru cã a înţeles aceste
Ibidem, pp. 59-60.
Ibidem, pp. 61-62.
45 Ibidem, pp. 63-64.
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adevãruri şi realitãţi şi pentru cã a avut o atitudine de loialitate cetãţeneascã în timpul
consultãrii poporului asupra noii forme de stat, în timpul referendumului pentru
Constituţia Republicii Populare Române, în care, pentru prima oarã în istorie, erau
înscrise marile cuceriri ale poporului român, pe tãrâm economic, politic şi social. În
atitudinea de atunci şi în jurãmântul de credinţã faţã de RPR depus de înaltul cler
ortodox, eu vãd încã o garanţie a colaborãrii dintre Guvern şi Bisericã”.46 La nivelul
propagandei şi manipulãrii politice, autoritãţile comuniste au stat foarte
bine, pentru comunişti a fost importantã salvarea aparenţei în orice
situaţie. Dupã prãbuşirea comunismului, prin accesul la documentele de
arhivã, a reieşit cã realitatea a fost alta decât cea prezentatã de autoritãţile
comuniste la momentul respectiv.
Articolul 4 preciza cã decizia de a participa la servicii religioase ale
unui cult aparţine fiecãruia, nimeni neputând fi constrâns în vreun fel. La
articolul 5 era tratatã aceeaşi problemã, stipulându-se cã nu existã bazã
legalã pentru constrângerea enoriaşilor, prin mãsuri administrative, sã
contribuie la susţinerea financiarã a cheltuielilor unui cult.
Articolele 6 şi 7 stabileau condiţiile funcţionãrii şi organizãrii libere
a cultelor religioase, acestea fiind obligate sã respecte şi sã se organizeze
conform legilor ţãrii şi Constituţiei, iar acţiunile şi activitãţile lor sã nu fie
contrare securitãţii, ordinii publice şi bunelor moravuri. Ele se puteau
organiza dupã norme proprii, respectându-şi învãţãturile, ritualurile şi
canoanele.
La articolul 8 se prevedea dreptul cultelor religioase recunoscute de
a deţine organe de judecatã religioasã pentru disciplinarea personalului
din serviciul lor. Acestea se organizau prin regulamente speciale,
aprobate prin decret al Prezidiului Marii Adunãri Naţionale, la
propunerea Ministerului Cultelor.47
La articolul 10 se stipula obligaţia enoriaşilor, indiferent cãrui cult
aparţineau, de a se supune legilor ţãrii,48 asemenea cultelor religioase.
Articolul 11 stipula cã delictele şi crimele de drept comun sãvârşite
de conducãtorii cultelor religioase se vor „judeca de Curţi, cu recurs la Curtea
Supremã”.
La articolul 12 al Legii cultelor se prevedea obligaţia cultelor
religioase de a-şi crea organizaţii centrale, reprezentative şi responsabile
în faţa Statului.49 Justificarea pentru aceastã prevedere era încercarea de a
se stopa fenomenul prin care unele organizaţii religioase se sustrãgeau
oricãrui control din partea Statului. Astfel de reacţii erau puse de
Ibidem, p. 64.
www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
48 Stanciu Stoian, Studiu introductiv, p. 33.
49 www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
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autoritãţile comuniste pe seama caracterului subversiv, prin care unele
organizaţii îşi ascundeau activitatea desfãşuratã, neconformã cu doctrina
lor religioasã,50 cel mai adesea contrarã legilor Statului.
Aceste stipulaţii lasã sã se vadã şi sã se înţeleagã adevãratele intenţii
ale regimului. Cultele religioase erau bãnuite cã desfãşurau activitãţi
contrare Statului. Pornind de la aceastã premisã, au fost întreprinse
acţiuni de control, schimbare sau chiar blocare a unor activitãţi
desfãşurate de acestea.
Legea cultelor prevedea, la articolul 13, cã pentru organizarea liberã
şi în sensul funcţionãrii, cultele religioase trebuiau sã fie recunoscute prin
Decretul Marii Adunãri Naţionale, la propunerea Guvernului, în urma
recomandãrii Ministerului Cultelor. În cadrul articolului 14 se stipula: „În
vederea recunoaşterii, fiecare cult religios va înainta, prin Ministerul Cultelor, spre
examinare şi aprobare, statutul sãu de organizare şi funcţionare, însoţit de
mãrturisirea de credinţã respectivã”.51
Acest decret-lege a clarificat şi stabilit cele mai multe din aspectele
ce ţineau de relaţia religiosului cu viaţa politicã, de exemplu la articolul 16
se interzicea organizarea partidelor politice pe bazã confesionalã.52
Aceastã prevedere se încadreazã în demersul regimului comunist de a
cãuta sã identifice toate cãile prin care sã se poatã controla şi epura
mediul bisericesc de persoane neagreate de regim sau considerate ostile
acestuia.
La articolul 17, cu scopul de a controla şi cunoaşte îndeaproape
activitatea cultelor religioase, pãrţile componente locale ale acestora,
precum comunitãţi, parohii, unitãţi, grupe, trebuiau sã fie înscrise într-un
registru special al primãriei cãreia îi aparţineau. În aceste registre erau
trecute nominal organele de conducere şi control şi se indica numãrul
membrilor care fãceau parte din pãrţile componente locale ale cultelor
religioase.53
Articolele 18 şi 19 prevedeau cã pentru funcţionarea unei asociaţii
sau fundaţii cu scop religios era necesarã aprobarea Guvernului, prin
intermediul Ministerului Cultelor. Inclusiv inscripţiile, semnele simbolice,
sigiliile sau ştampilele privind denumirea cultului trebuiau sã aibã în
prealabil aprobarea Ministerului Cultelor.
La articolul 20 se stipula cã şefii cultelor religioase, ierarhii, precum
şi întreg personalul din serviciul cultelor trebuiau sã fie cetãţeni români.
Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, pp. 857-858.
Nicolae Rusu, Repere istorice în dezvoltarea relaţiilor dintre Stat şi Bisericã, p. 229.
52 Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, p. 853.
53 Ministerul Justiţiei, Colecţiune de legi, decrete şi deciziuni, p. 1780.
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Articolul 21 prevedea obligaţia şefilor cultelor, a mitropoliţilor, a
arhiepiscopilor, a episcopilor, a superintendenţilor, a administratorilor
apostolici, a vicarilor administrativi şi a altora, având funcţii
asemãnãtoare, aleşi sau numiţi în conformitate cu statutele de organizare
ale cultului respectiv, de a depune jurãmânt de credinţã în faţa ministrului
Cultelor. Aceştia erau recunoscuţi prin decret dat de Prezidiul Marii
Adunãri Naţionale, la propunerea Guvernului, în urma recomandãrii
ministrului Cultelor.54
Prin jurãmântul de credinţã depus, arhiereii şi preoţii îşi asumau cã
vor respecta şi apãra poporul şi Republica Popularã.55
Înainte de a intra în funcţie, toţi aceştia rosteau jurãmânt de
credinţã în faţa ministrului Cultelor, respectând urmãtoarea formulã de
jurãmânt: „Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om şi ca cetãţean, Jur de a fi credincios
Poporului şi de a apãra Republica Popularã Românã, împotriva duşmanilor din
afarã şi dinãuntru; Jur cã voi respecta şi voi face sã se respecte de cãtre subalternii mei
legile Republicii Populare Române; Jur cã nu voi îngãdui subalternilor mei sã
întreprindã şi sã ia parte şi nici eu nu voi întreprinde şi nu voi lua parte la nici o
acţiune de naturã a aduce atingere ordinei publice şi integritãţii Republicii Populare
Române. Aşa sã-mi ajute Dumnezeu!”.56
Ceilalţi membri ai clerului ce aparţineau diferitelor culte, cât şi
preşedinţii sau conducãtorii comunitãţilor locale, trebuiau sã depunã
jurãmânt de credinţã, înainte de intrarea lor în funcţie, în faţa şefilor lor
ierarhici, dupã urmãtoarea formulã: „Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om şi ca
cetãţean, Jur de a fi credincios Poporului şi de a apãra Republica Popularã Românã
împotriva duşmanilor din afarã şi dinãuntru; Jur a respecta legile Republicii Populare
Române şi de a pãstra secretul în serviciul orânduit de Stat. Aşa sã-mi ajute
Dumnezeu!”.57 Ceilalţi funcţionari din serviciul cultelor religioase
depuneau jurãmânt în faţa autoritãţilor competente de Stat dupã formula
de jurãmânt a funcţionarilor publici, expusã în Legea nr. 363 pentru
constituirea Statului Român în Republica Popularã Românã din 30
decembrie 1947, la articolul 8 stipulându-se: „Jur de a fi credincios poporului
şi de a apãra Republica Popularã Românã împotriva duşmanilor dinafara şi

www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
Vladimir Tismãneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Raport final, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2007, p. 260.
56 www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
57 Ministerul Justiţiei, Colecţiune de legi, decrete şi deciziuni, p. 1781.
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dinãuntru. Jur a respecta legile Republicii Populare Române şi de a pãstra secretul în
serviciu”.58
Un articol deosebit de important pentru reorganizarea activitãţii
cultelor religioase în perioada comunistã a fost articolul 22. Pe baza
acestei prevederi au fost desfiinţate mai multe centre religioase din
România. Comuniştii, sub pretextul aplicãrii principiului egalitãţii
religioase, şi-au trasat ca sarcinã înlãturarea privilegiilor şi nedreptãţilor
provocate prin legislaţia elaboratã de regimul anterior cu privire la cultele
religioase.59 Astfel, prin Decretul nr. 177/1948, în conţinutul articolului
menţionat, s-a impus, în vederea legitimãrii organizaţiilor eparhiale,
numãrul de 750.000 de credincioşi pentru existenţa unei eparhii. Practic,
cultele religioase, cu organizaţii eparhiale, deţineau un numãr de eparhii
raportate la numãrul global al credincioşilor.60 Aceastã prevedere avea sã
determine reducerea numãrului de eparhii prin desfiinţarea sau
comasarea lor, fãrã a fi necesar a rosti clar acest lucru. Aplicarea
proporţionalitãţii numerice a credincioşilor în organizarea unitãţilor
eparhiale ale cultelor care deţin aceastã organizare a fost prezentatã ca
expresie a aplicãrii principiului egalitãţii cultelor,61 marea reuşitã pe care
şi-a atribuit-o regimul comunist.
Cultele religioase trebuiau sã-şi construiascã activitatea respectând
legile ţãrii şi „bunele moravuri”, aspect stabilit prin articolul 23. Tot acest
articol stabilea obligaţia cultelor de a se ghida în activitatea lor dupã
învãţãtura religioasã şi dupã statutele de organizare aprobate şi în
conformitate cu legile ţãrii.62 Legea cultelor stabilea restricţii în ceea ce
priveşte colaborarea cultelor religioase acceptate în Republica Popularã
Românã cu cele similare din afara graniţei, relaţiile putând fi doar
religioase şi trebuind sã fie supuse controlului Statului, formulându-se ca
pretext respectarea legilor şi intereselor României.63 Acest articol justifica
decizia Statului comunist de a anula Concordatul de la Vatican, pe care
Stanciu Stoian îl catalogase ca fiind un prejudiciu politic şi material,
afirmând, în acest sens: „Abrogarea Concordatului înseamnã o eliberare şi pentru

Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica
Popularã Românã, publicatã în ,,Monitorul Oficial”, nr. 300 din 30 decembrie 1947, a
fost emisã de Parlament, sursã www.legislatie.just.ro, accesat la 10 octombrie 2018.
59 Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, pp. 857-858.
60 www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
61 Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, p. 862.
62 Stanciu Stoian, ,,Studiu introductive”, p. 34.
63 Ibidem, p. 36.
58

148

ASTRA Salvensis, an VII, numãr 13, 2019
credincioşii catolici, pentru cã ei nu vor mai putea fi exploataţi feudal de cãtre organe
ale papalitãţii”.64
Articolul 24 stipula dreptul cultelor religioase de a-şi putea
organiza adunãri generale, congrese, conferinţe şi consfãtuiri locale, însã
cu aprobarea Ministerului Cultelor. Acest organism al Statului devenise
extrem de prezent, prin acest Decret, în activitatea cultelor.
La articolul 25 se preciza obligaţia cultelor religioase de a-şi folosi,
în manifestãrile şi activitatea lor, limba maternã, limba românã fiind
obligatorie numai pentru corespondenţa dintre culte şi Minister.65
La articolul 28 se stipula calitatea de persoanã juridicã a cultelor
religioase recunoscute şi a pãrţilor lor componente locale, a
aşezãmintelor, a asociaţiilor, a ordinelor şi a congregaţiilor, care erau
stipulate în statutele lor de organizare şi care îndeplineau dispoziţiile legii
persoanelor juridice.
Bunurile mobile şi imobile ale cultelor religioase şi ale diferitelor
pãrţi constitutive ale acestora erau inventariate de organele lor statutare,
conform articolului 29. Datele inventarelor erau transmise cãtre
Ministerul Cultelor care, conform atribuţiilor sale, exercita dreptul de
verificare şi control.
Articolele 30, 31 şi 32 prevedeau dreptul cultelor religioase şi al
tuturor pãrţilor componente de a-şi întocmi bugete proprii, în care se
stipulau veniturile şi cheltuielile, controlate, la rândul lor, de Ministerul
Cultelor, subvenţiile acordate de Stat fiind contabilizate conform legii
contabilitãţii publice. Enoriaşii puteau participa la întreţinerea cultelor,
Legea cultelor reglementând posibilitatea acoperirii cheltuielilor pentru
întreţinerea cultelor religioase şi a nevoilor lor din contribuţii consimţite
de credincioşi.66
La articolul 33, ce îmbrãca o formã restrictivã la adresa slujitorilor
cultelor religioase, se stipula cã „preoţii care exprimau atitudini antidemocratice
puteau fi lipsiţi temporar sau permanent de salariul lor, asigurat de stat”.67
Articolul a fost conceput ca o ameninţare la adresa celor care îndeplineau
atribuţii în viaţa religioasã. Prin aceastã prevedere s-a deschis drumul
autoritãţilor spre sãvârşirea de abuzuri la adresa reprezentanţilor cultelor
religioase. În cazul unei simple supoziţii cã cineva din interiorul Bisericii
ar fi avut atitudini sau reacţii ce contraveneau legilor ţãrii şi care priveau
ordinea „democraticã” a Republicii Populare Române, se retrãgeau total
64

Ibidem, p. 29.

65www.monitoruljuridic.ro,

accesat la 10 octombrie 2018 (textul corectat conform
rectificãrii apãrute în ,,Monitorul Oficial”, nr. 204 din 3 septembrie 1948).
66 Ibidem.
67 Ibidem.
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sau parţial subvenţiile acordate de stat. Trebuie precizat cã salariile
clerului cultelor erau asigurate de cãtre Ministerul Cultelor.68 Statul
comunist a acţionat rapid, fiecare pas a fost gândit în avantajul sãu.
Prin atitudinile „antidemocratice” de care riscau sã fie acuzaţi
preoţii şi conducãtorii cultelor religioase, comuniştii înţelegeau mai
degrabã o nealiniere şi o nerespectare a directivelor partidului. Pentru a fi
pe placul regimului şi pentru a se evita sancţionarea sau excluderea unor
ierarhi sau preoţi din viaţa religioasã, cu siguranţã, trebuiau îndeplinite
sarcini ce reprezentau cu adevãrat comunismul şi care nu corespundeau,
din punct de vedere moral, dogmatic şi canonic, principiilor
propovãduite de lumea religioasã.
Documentele de arhivã din perioada comunistã confirmã abuzurile
şi presiunea regimului la adresa unor preoţi care nu erau pe placul
autoritãţilor, percepuţi ca un posibil pericol la adresa regimului. Aceştia
au fost scoşi, sub diverse acuze, din serviciul religios sau mutaţi în alte
parohii, invocându-se motive disciplinare sub aspect profesional, politic
sau al relaţiei cu autoritãţile. La nivel local, autoritãţile erau solicitate sã
elaboreze detaliat caracterizãri ale preoţilor, urmãrind relatarea unor
aspecte privind activitatea desfãşuratã de preot, apartenenţa sau nu la o
grupare politicã, orientarea politicã, pregãtirea profesionalã, atitudinea şi
comportamentul în comunitate, aspecte legate de moralitatea şi
popularitatea acestuia.69
Caracterizãrile s-au realizat tuturor preoţilor, indiferent de cultul
religios cãruia îi aparţineau,70 autoritãţile urmãrind sã cunoascã în detaliu
cât de influent era preotul în comunitatea la care era arondat, dacã avea
sau nu prizã la oameni. Toate caracterizãrile erau redactate în limbajul
specific regimului, cu formulãri exagerate şi din care se putea înţelege
politica de ansamblu dusã de partid. La adresa preoţilor se foloseau
frecvent expresii ce scoteau în evidenţã intenţia autoritãţilor de a elimina
persoane neagreate din diverse motive, cele mai multe inventate. Mulţi
era catalogaţi ca fiind elemente refractare şi reacţionare, brãtienişti,
manişti, fascişti, foşti hitlerişti, sabotori ai mãsurilor guvernului sau
regimului. Nu existau limite, se intra în detaliu chiar şi în aspecte de viaţã
personalã. Selecţia preoţilor a fost sever realizatã. Pentru a fi pe placul
regimului, aceştia trebuiau sã fie lipsiţi de avere, obligatoriu fideli
regimului, mesageri ai politicii comuniste, sã se bucure de popularitate,
Dennis Deletant, România sub regimul comunist, p. 71.
Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, Fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal,
dosar nr. 166/1948, ff. 2-6 (în continuare S. J. T. A. N.).
70 Ibidem, f. 4.
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dar pe care sã o foloseascã în beneficiul puterii politice. Presiunile
autoritãţilor la adresa vieţii şi activitãţii religioase au crescut.71
Multe dintre acuzele aduse preoţilor se bazau pe fapte ireale sau
supoziţii ale autoritãţilor comuniste locale. Se urmãrea ca, prin aceastã
selecţie, sã nu rãmânã vreun „element” nedorit de regim, care prin
continuarea activitãţii religioase ar fi putut aduce prejudicii imaginii
instituţiilor Statului. Au fost excluşi preoţi doar ca mãsurã de siguranţã,
nu se dorea ca vreun preot cu influenţã asupra oamenilor sã susţinã alte
idei în afara celor transmise de regimul comunist. Excluderea celor mai
mulţi preoţi din serviciul religios, temporar sau chiar permanent, s-a fãcut
ca o mãsurã de precauţie, nu se dorea naşterea vreunui focar de rãzvrãtire
în lumea ruralã sau urbanã. Scopul autoritãţilor comuniste era de a „tãia”
din faşã tot ce deranja.72 Aceste caracterizãri denotã „libertatea” de care
s-au bucurat cultele religioase şi slujitorii lor. Oricine, care ajungea în
dizgraţia regimului, putea, cu cea mai micã uşurinţã, sã fie eliminat.
Decretul nr. 177 a favorizat creşterea numãrului de abuzuri la adresa
preoţilor şi ierarhilor, în ciuda aparenţei cã urma sã vegheze la garantarea
libertãţii religioase.
Prin articolul 35 al noii Legi a Cultelor a fost desfiinţatã instituţia
patronatului de drept privat, rãmânând în fiinţã instituţia patronatului de
drept public.73
Articolele 36-38 stipulau libertatea trecerii de la un cult la alt cult
religios recunoscut. Cu aceastã ocazie, se fãceau cunoscute consecinţele
pierderii de cãtre un cult religios a unui numãr de credincioşi, cultul
religios care pierdea enoriaşi pierdea, de fapt, pãrţi din patrimoniul sãu,
patrimoniu ce trecea în patrimoniul comunitãţii locale a cultului în care
s-au înscris enoriaşii. În cazul cultelor ce nu au fost recunoscute prin
aceastã lege, patrimoniul lor a fost trecut în proprietatea Statului,
conform articolului 36. În cazul în care peste 75% din credincioşii unui
cult treceau la alt cult, întreaga avere a acestuia era strãmutatã în
patrimoniul comunitãţii locale a cultului adoptat, fiind formulat dreptul
„de despãgubire pentru comunitatea localã pãrãsitã, proporţional cu numãrul celor
rãmaşi fãrã a se socoti biserica (locaşul de închinãciune, casa de rugãciuni) şi edificiile
anexe; aceastã despãgubire va fi plãtitã în termen de cel mult 3 ani de la stabilirea ei.
Cazurile prevãzute în acest articol vor fi constatate şi soluţionate de judecãtoria
popularã a locului”.74
Ibidem.
Ibidem, f. 1.
73 Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, p. 866.
74 www.monitoruljuridic.ro, accesat la 10 octombrie 2018 (textul corectat conform
rectificãrii apãrute în ,,Monitorul Oficial”, nr. 204 din 3 septembrie 1948.)
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La articolul 40 se stipula cã orice relaţie a cultelor religioase cu
strãinãtatea va avea ca scop probleme de naturã religioasã, cu aprobarea
Ministerului Cultelor şi prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
Acest articol, pentru a i se da legitimitate, a fost legat de respectarea
suveranitãţii şi independenţei Statului român. Practic, s-a interzis
stabilirea de legãturi între cultele religioase şi alte culte din strãinãtate,
dar, ca sã se pãstreze ideea de „largi libertãţi”, s-a precizat cã se pot
menţine relaţii doar dacã erau de naturã pur religioasã şi dacã erau
stabilite cu acordul Ministerului Cultelor şi prin intermediul celui de
Externe.75 Acest articol lovea, în primul rând, în Biserica RomanoCatolicã, care şi-a desfãşurat activitatea canonicã-bisericeascã şi
dogmaticã, pânã în 1948, în relaţie directã şi liberã cu Vaticanul,
respectând legile în vigoare ale României.
Articolul 41 continua în aceeaşi direcţie, stabilindu-se cã jurisdicţia
cultelor religioase din ţarã nu se poate întinde în afara teritoriului
Republicii Populare Române. În acelaşi timp, era exclusã exercitarea
jurisdicţiei unor culte religioase din strãinãtate asupra credincioşilor din
cuprinsul Statului Român.
Articolul 42 prevedea cã ajutoarele sau ofrandele primite din
strãinãtate de cultele religioase din ţarã sau trimise de acestea în
strãinãtate erau controlate de Stat.
Prin articolul 43 se stipula cã bunurile bisericeşti aflate în
strãinãtate şi interesele religioase ale cetãţenilor români în strãinãtate
puteau constitui obiectul unor înţelegeri internaţionale pe bazã de
reciprocitate.
O preocupare deosebitã în cadrul acestei Legi a cultelor a fost
acordatã învãţãmântului religios, la capitolul VI al Decretului nr.
177/1948 fiind precizate condiţiile funcţionãrii şi recunoaşterii
învãţãmântului religios. Referitor la organizarea acestuia, Legea cultelor
venea cu modificãri majore, cultele religioase puteau sã organizeze
învãţãmânt, sub controlul statului, doar pentru pregãtirea personalului
cultului.76
Autoritãţile comuniste şi-au propus sã elimine orice neînţelegere,
dorind sã traseze directivele ce urmau sã se aplice în organizarea acestui
tip de învãţãmânt. Legea cultelor oferea dreptul fiecãrui cult religios de a
organiza doar învãţãmânt religios, nu general, drept prevãzut şi în
Constituţia din 1948, în cadrul articolului 27, unde se preciza clar cã „nici
Octavian Trailovici, ,,Un an de la proclamarea R. P. R.”, în Foaia Diecezanã, an LXIV,
numãr 1-2, 1949, p. 2.
76 Stanciu Stoian, Studiu introductiv, p. 37.
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o confesiune, congregaţie sau comunitate religioasã nu poate deschide sau întreţine
instituţii de învãţãmânt general”.77 Ţinta regimului comunist a fost atinsã,
acesta reuşind etatizarea şi laicizarea învãţãmântului de culturã generalã.78
În urma noilor legi adoptate, învãţãmântul religios rãmânea sub
controlul Statului, relaţie intermediatã de Ministerul Cultelor. În acelaşi
timp, se interzicea cultelor religioase sã organizeze învãţãmânt general,
laic, acestea fiind organizate de Stat, pe baza Constituţiei şi a Legii
învãţãmântului public.79 Conform Constituţiei din 1948, învãţãmântul de
culturã generalã era organizat exclusiv de Stat, acesta devenind singurul
care avea dreptul de a îl organiza şi administra. Fiecare cult religios avea
dreptul de a-şi organiza şcoli pentru pregãtirea personalului clerical, unde
sã-i fie respectate canoanele bisericeşti şi doctrina religioasã.
Autoritãţile comuniste recunoşteau cã au existat obiecţii în privinţa
etatizãrii şi laicizãrii învãţãmântului de culturã religioasã şi, în acest caz,
ministrul Cultelor, Stanciu Stoian, aprecia cã se reparã o nedreptate,
constatând cã doar cultele religioase ce dispuneau de averi şi fonduri
puteau sã-şi întemeieze învãţãmânt propriu. Averea acestor culte era pusã
sub semnul întrebãrii, ministrul folosind expresia „dispuneau de averi şi
fonduri, pe drept sau pe nedrept, mãrturisite sau nu”. Cultele ce deţineau
învãţãmânt propriu erau acuzate cã îndrumau întregul învãţãmânt, în
condiţiile în care cei mai mulţi dascãli şi preoţi erau consideraţi ca având
scopuri strãine intereselor poporului şi Statului, în dauna altor culte.80
Sub aceste pretexte, conducerea comunistã a cãutat sã creeze un cadru
legislativ ce avea sã-i înlãture din învãţãmântul public şi cel religios pe cei
care nu se conformau sau nu corespundeau noilor criterii de selecţie.
Articolul 44 fãcea trimitere tot la învãţãmânt, reglementând
normele generale care urmau sã stea la baza organizãrii învãţãmântului
religios pentru pregãtirea funcţionarilor cultelor. S-a stipulat cã
elaborarea programelor şcolare şi crearea instituţiilor de învãţãmânt
religios era decisã de organele competente ale cultelor religioase
respective, dar erau supuse spre aprobare Ministerului Cultelor.81
Articolul 45 prevedea cã membrii Corpului didactic erau numiţi de
organele statutare ale cultului religios respectiv, în conformitate cu
www.legislatie.just.ro, Constituţia Republicii Populare Române, publicatã în
,,Monitorul Oficial”, nr. 87 bis din 13 aprilie 1948, emisã de Marea Adunare Naţionalã,
accesat la 10 octombrie 2018.
78 Stanciu Stoian, Studiu introductiv, p. 21.
79 Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, pp. 855-856.
80 Stanciu Stoian, Studiu introductiv, p. 21.
81 www.monitoruljuridic.ro, accesat la 10 octombrie 2018 (textul corectat conform
rectificãrii apãrute în ,,Monitorul Oficial”, nr. 204 din 3 septembrie 1948).
77

153

ASTRA Salvensis, an VII, numãr 13, 2019
statutul şi normele aprobate de minister. În cazul celor salarizaţi de Stat,
era necesarã recunoaşterea prealabilã a ministerului, iar pentru cei plãtiţi
de cult era necesarã confirmarea în termen de 15 zile de la numire.
Ministerul Cultelor avea dreptul de a anula numirile fãcute, motivând
decizia prin încãlcãri ale ordinii publice sau siguranţei Statului.82
Articolul 47 stabilea obligaţia cultelor religioase de a comunica
Ministerului Cultelor toate informaţiile cu privire la organizarea şi
funcţionarea învãţãmântului pentru pregãtirea personalului ecleziastic.
Articolul 48 stipula dreptul cultelor religioase de a-şi organiza
învãţãmânt pentru pregãtirea clerului, a personalului echivalent şi ajutor
sau a deservenţilor cultului, a predicatorilor cu aprobarea ministerului.
Acestea puteau organiza trei tipuri de şcoli: şcolile de cântãreţi ce puteau
fi urmate dupã absolvirea gimnaziului unic sau a celor şapte clase
primare, aşa numitul învãţãmânt elementar de şapte clase; şcolile pentru
pregãtirea clerului mirean şi monahal care cuprindea seminariile teologice
ce puteau fi frecventate în aceleaşi condiţii ca şcolile de cântãreţi,
institutele teologice aveau la bazã absolvirea liceului sau a şcolii normale
pedagogice şi institutele teologice de grad universitar, pentru care era
necesar bacalaureatul sau diploma de şcoala normalã pedagogicã, cu
aceleaşi condiţii de admitere şi cu obligaţia de a avea o organizare
asemãnãtoare cu aceea a universitãţilor, atât ca pregãtire, precum şi ca
numãr de ani de studii.83
Fiecare cult religios îşi alegea, pentru formarea clerului, una din
aceste forme de aşezãmânt şcolar.
Articolul 49 stabilea numãrul instituţiilor teologice de grad
universitar pentru pregãtirea clerului, cultului ortodox putea avea douã
instituţii, cultul catolic unul singur, cu secţiile speciale necesare, cultele
protestante puteau avea un singur institut teologic de grad universitar, cu
secţiile speciale necesare.84
În 1949 erau prevãzute în bugetul Statului întreţinerea a
urmãtoarelor unitãţi de învãţãmânt religios ortodox: 3 Institute Teologice
de grad universitar, 6 centre de îndrumare a Clerului, 10 şcoli de cântãreţi
şi 5 Seminarii de cãlugãri şi cãlugãriţe. Prin reforma învãţãmântului s-a
interzis învãţãmântul religios din şcoli, Biserica organizând învãţãmânt
religios doar în instituţiile cu caracter religios.85
Articolul 50 stipula dreptul cultelor religioase de a deţine internate
pentru cazarea elevilor sau studenţilor care frecventau şcolile, respectiv
www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
Stanciu Stoian, Studiu introductiv, p. 39.
84 www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
85 Octavian Trailovici, ,,Un an de la proclamarea”, p. 2.
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institutele de pregãtire a clerului. Internatele puteau fi folosite doar de cei
care erau înscrişi la şcoala sau institutul respectiv.
La articolul 51 se prevedea organizarea unitarã şi trecerea întregului
învãţãmânt religios sub jurisdicţia spiritualã şi canonicã a cultelor, dar sub
controlul didactic şi administrativ al Ministerului Cultelor.86 Articolul 52
stipula cã încadrarea profesorilor urma sã se realizeze în baza unui decret
la propunerea Ministerului Cultelor.87
Conform articolului 54 s-a decis transformarea Facultãţii de
Teologie din Bucureşti în Institut Teologic de grad universitar, fapt ce a
determinat trecerea personalului didactic şi administrativ, împreunã cu
prevederile bugetare respective, de la Ministerul Învãţãmântului Public, la
Ministerul Cultelor.
Învãţãmântul de culturã generalã a trecut în subordinea Statului,
justificându-se aceastã decizie prin asigurarea unei pregãtiri ştiinţifice în
spiritul vremii, urmãrindu-se evitarea implicãrii religioase în programa
analiticã a şcolii şi asupra modului ei de aplicare. Autoritãţile comuniste
explicau aceastã mãsurã prin intenţia de a organiza un învãţãmânt cu
structurã unitarã.88
Justinian Marina a adus în discuţie o declaraţie a ministrului
Învãţãmântului, publicatã într-un numãr al ziarului ,,Scânteia”,89 organul
de presã oficial al Partidului Comunist, privind justificarea organizãrii
învãţãmântului public sub controlul Statului, pe care pãrea sã o susţinã:
„Pentru aşezarea învãţãmântului public pe baze realist-ştiinţifice, era nevoie de
laicizarea învãţãmântului prin separarea şcolii de Bisericã… Aceasta nu înseamnã
însã cã Biserica nu este liberã sã-şi facã propaganda ei religioasã. Constituţia asigurã
tuturor cultelor dreptul de a-şi face propagandã religioasã, precum şi dreptul de a avea
şcoli pentru pregãtirea cadrelor profesionale religioase. Una este însã propaganda
religioasã, care trebuie sã se facã în biserici şi în localuri de închinãciune şi alta este
instrucţia şi cultura, care trebuie sã se facã în şcoalã sub controlul Statului”.
Patriarhul Justinian Marina a mai menţionat şi un alt fragment din
„Scânteia” din care reieşea poziţia oficialã a conducerii RPR cu privire la
învãţãmântul din România, redat cu intenţia de a legitima trecerea
învãţãmântului sub controlul statului: „anumite elemente reacţionare rãmase
încã în rândurile învãţãtorimii şi corpului didactic, elemente reacţionare din cler,
precum şi elemente fascisto-reacţionare, strecurate pe alocuri în rândurile aparatului de

Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, p. 855.
www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
88 Stanciu Stoian, Studiu introductiv, p. 38.
89 „Scânteia”, numãr 1357, cel mai probabil este vorba de ministrul Învãţãmântului,
Gheorghe Vasilichi.
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Stat şi organizaţiei democratice, au fãcut încercarea de a lovi cu acest prilej în
interesele maselor populare”.90
Declaraţiile de presã ale liderilor comunişti erau îndreptate
împotriva a tot ce se dovedea potrivnic regimului, cãutând sã
argumenteze mereu cã trebuie sã fie vigilenţi şi severi, deoarece în
România existã multe „elemente” reacţionare ce trebuie reeducate. În
aceste condiţii, regimul a început o luptã ideologicã bazatã pe represiune
şi teroare, milioane de români devenind victime.
Articolul 56 prevedea obligaţia cultelor religioase recunoscute de
a-şi înainta statutul de organizare Ministerului Cultelor, în vederea
aprobãrii lui. Noul statut trebuia elaborat în concordanţã cu prevederile
legii de faţã, în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a acestei legi.
Aprobarea statutelor se fãcea prin decret al Prezidiului Marii Adunãri
Naţionale, la propunerea Ministrului Cultelor. La articolul 57 se stabilea
cã orice modificare în cadrul statutelor de organizare ale cultelor
religioase se putea face doar cu aprobarea ministerului.
Ca urmare a separãrii domeniului politic de cel religios, a fost
desfiinţat şi clerul militar, armata cãpãtând un caracter politic, detalii
privind aceste aspecte regãsindu-se în conţinutul articolelor 58-61. În
mare parte, se stipulau condiţiile atribuirii obligaţiilor clerului militar cãtre
cel obişnuit.91 Clericii militari urmau sã fie încadraţi în posturi de preoţi
în eparhiile unde au mai funcţionat sau unde existau posturi vacante.92
Privit per ansamblu, Decretul nr. 177 pentru regimul general al
cultelor religioase a determinat implementarea politicilor regimului
comunist la nivelul vieţii religioase. Acest act normativ a declanşat etapa
decisivã a instaurãrii controlului Statului asupra cultelor religioase. În cea
mai mare parte, prin conţinutul Decretului nr. 177, s-a netezit drumul
autoritãţilor comuniste şi al organismelor politice de stat create, în acest
sens, sã controleze şi sã supravegheze îndeaproape activitatea desfãşuratã
de cultele religioase şi, în acelaşi timp, sã traseze indicaţiile ce trebuiau
respectate cu stricteţe.
Noua lege a cultelor religioase a determinat creşterea influenţei
Statului în raport cu viaţa religioasã. Comuniştii au reuşit, prin legislaţia
adoptatã, sã plaseze Statul pe o poziţie superioarã faţã de cultele
religioase şi, în relaţia cu acestea, sã domine întreaga situaţie. Statul, prin
intermediul Ministerului Cultelor, avea rolul de a controla, aproba şi
Justinian, ,,Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţã de regimul democraţiei
populare”, în volumul Cultele religioase în Republica Popularã Românã, Bucureşti, Editura
Ministerul Cultelor, 1949, pp. 119-120.
91 Liviu Stan, ,,Legea cultelor”, p. 862.
92 www.legislatie.just.ro, accesat la 4 octombrie 2018.
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solicita modificarea legilor bisericeşti. Cultele religioase, în vederea
funcţionãrii, erau obligate sã înainteze documentele solicitate de
Ministerul Cultelor spre aprobare. Un astfel de document ce trebuia
înaintat Ministerului Cultelor şi care avea şi o mare importanţã şi pentru
activitatea cultelor religioase era reprezentat de Statutul de funcţionare şi
organizare a acestora. Legile interne ale acestora trebuiau sã respecte
legile adoptate la nivel politic, cele mai importante erau transmise spre
aprobare Ministerului Cultelor.
Regimul comunist din România a funcţionat pe baza principiilor şi
caracteristicilor specifice regimului totalitar de stânga, vizibile în acţiunile,
legislaţia şi proiectele desfãşurate, cel mai adesea preluând ca model
lumea sovieticã. Ironia perioadei comuniste constã în faptul cã la nivel
teoretic-propagandistic, chiar şi scriptic, se susţinea cã se urmãrea
afirmarea şi aplicarea principiilor democratice; în realitate, comunismul
românesc s-a dovedit a fi o încãrcãturã de oprelişti, control, teroare,
represiune şi o puternicã încãlcare a drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti.
Analizarea legislaţiei comuniste determinã înţelegerea adevãratelor
intenţii ale regimului, şi anume instaurarea unui control sever asupra
tuturor domeniilor de activitate.
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