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  În ziua de 28 mai 1997 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu următoarea 
ordine de zi: 
  - audierea secretarului de stat pentru culte în legătură cu 
demersurile făcute, în ţară şi în străinătate, de organizaţiile neguvernamentale 
"Drepturile omului fără frontiere" şi "Comitetul Helsinki pentru România", 
privind situaţia minorităţilor religioase în România; 
  - dezbaterea propunerii legislative privind Legea Casei 
Autonome a Pensiilor; 
  - dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.44 
din 7 iulie 1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturile ale 
invalizilor şi văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război; 
  - dezbaterea propunerii legislative privind tichetele gratuite de 
masă. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  Au fost prezenţi 13 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Oltean Ion, 
din Grupul parlamentar al USD-PD, Tokay Gheorghe, din Grupul parlamentar 
al UDMR - care sunt membri ai Guvernului şi d-na Iacob Elena, din Grupul 
parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist. 
  La şedinţă a participat, ca invitat, dl. Gheorghe Anghelescu, 
secretarul de stat pentru culte, care a fost audiat în legătură cu demersurile 
făcute, în ţară şi în străinătate, de organizaţiile neguvernamentale "Drepturile 
omului fără frontiere" şi "Comitetul Helsinki pentru România" privind situaţia 
minorităţilor religioase din România. 
  În cadrul acestei audieri au fost abordate o serie de probleme în 
legătură cu evoluţia sectelor religioase în România, cu raporturile dintre culte 
şi, în special, cu relaţiile existente, în prezent, între biserica ortodoxă şi 
biserica greco-catolică. 
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  Referindu-se la fenomenul sectelor religioase în România, 
dl.Anghelescu Gheorghe a evidenţiat faptul că, după revoluţia, se 
înregistrează o proliferare şi o intensificare a activităţii acestora, cu consecinţe 
deosebite asupra raporturilor lor cu cetăţenii şi statul român, precum şi cu 
celelalte culte. 
  S-a constatat că unele dintre acestea practică un prozelitism 
agresiv şi fanatic care produce nemulţumuri în rândurile populaţiei şi 
generează forme de învrăjbire religioasă care pot pune în pericol democraţia 
şi stabilitatea statului român. 
  Prezentând, în continuare, situaţia raporturilor existente între 
biserica ortodoxă şi biserica greco-catolică, secretarul de stat pentru culte a 
informat asupra măsurilor luate, după 1990, în legătură cu retrocedarea 
bunurilor ce au aparţinut până în 1948 bisericii greco-catolice. 
  În ceea ce priveşte unele situaţii litigioase care mai există în 
unele localităţi privind folosirea sau retrocedarea unor lăcaşuri de cult, 
dl.Gheorghe Anghelescu a considerat că acestea nu pot fi soluţionate decât 
prin dialog şi o bună înţelegere între cele două biserici şi comunităţi 
religioase, statului şi instituţiilor sale de specialitate revenindu-le  doar rolul 
de mediator. 
  Membrii comisiei au pus invitatului o serie de întrebări privind 
stadiul în care se află elaborarea proiectului legii cultelor şi în legătură cu 
programul şi măsurile pe care le preconizează Secretariatul de Stat pentru 
Culte vis-á-vis de intensificarea acţiunilor de prozelitism a sectelor religioase, 
precum şi în legătură cu îmbunătăţirea regimului juridic general al cultelor. 
  De asemenea, deputaţii au formulat o serie de opinii, aprecieri şi 
propuneri privind necesitatea perfecţionării cadrului legislativ existent în 
domeniul cultelor şi al demersurilor ce trebuiesc întreprinse de statul român la 
sesizările unor organizaţii neguvernamentale care consideră, în mod 
nejustificat, că în România s-ar fi înrăutăţit situaţia minorităţilor religioase, în 
urma schimbării politicii în acest domeniu de către noul guvern ales 
democratic. 
  Membrii comisiei au considerat că se impune elaborarea şi 
adoptarea de urgenţă a legii cultelor, precum şi a altor acte normative care să 
creeze cadrul legislativ pentru activitatea cultelor şi să reglementeze regimul 
juridic al bunurilor acestora, deoarece legislaţia existentă nu mai corespunde 
exigenţelor actuale şi nici nu este corelată cu prevederile Constituţiei. 
  În legătură cu unele diferende patrimoniale existente între 
biserica greco-catolică şi cea ortodoxă, unii membri ai comisiei au insistat 
asupra necesităţii angajării mai hotărâte a puterii laice în această problemă, 
dat fiind faptul că biserica greco-catolică este una din bisericile naţionale ale 
românilor. 
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  Unii deputaţi au propus adoptarea unor dispoziţii legale prin care 
să se instituie un control asupra mijloacelor materiale şi veniturilor unităţilor 
de cult şi prin care să se asigure transparenţă în ceea ce priveşte sursele de 
finanţare ale asociaţiilor religioase. 
  În concluzie, membrii comisiei au fost de acord că faţă de 
problemele pe care le ridică activitatea cultelor în România, trebuie să existe o 
poziţie deschisă şi soluţionarea lor trebuie să se realizeze în spiritul 
prevederilor constituţionale, fără politizări exagerate şi neproductive, iar prin 
măsurile luate să nu se înlocuiască o nedreptate cu alta. 
  În finalul şedinţei, deputaţii au examinat şi avizat propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 din 7 iulie 1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război şi a văduvelor veteranilor de război, propunere iniţiată de dl. deputat 
dr. Otto Weber. 
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