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Către:  Ministerul Afacerilor Interne 
Domnului Ministru Ion Marcel VELA       

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Redeschiderea bisericilor din 15 mai 

Stimate domnule Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 

au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 

asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 

întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 

 Apelul meu către Guvern este simplu și îndeamnă la rațiune și înțelepciune: din data de 15 

mai, în România trebuie să se redeschidă bisericile! NU mai țineți credincioșii departe de bisericile 

lor! Cred că printre primele lucruri care trebuie să se redeschidă în România, ar trebui să fie 

bisericile, după două luni grele de izolare și interdicții, atât pentru clerici cât și pentru enoriași. Din 

15 mai, odată cu  ridicarea stării de urgență, trebuie revenit treptat la normalitate, iar guvernul 

României, în contextul relaxării măsurilor de prevenire a pandemiei, trebuie să permită 

redeschiderea bisericilor și a lăcașelor de cult. Nu puteți neglija dreptul la credință, la rugăciune și 

dreptul la comuniune religioasă pe care românii îl au, indiferent de cultul religios. Se poate reveni, 

de pe 15 mai la situația în care, bisericile să fie deschise, numărul credincioșilor participanți să fie la 

limita evitării oricărui pericol, cu respectarea tuturor normelor sanitare de prevenire și a celor de 

distanțare fizică. Biserica a pledat în această perioadă şi va pleda ferm pentru respectarea cu rigoare 

a normelor de igienă recomandate insistent de autorităţile medicale. Sunt sigur că bisericile și 

preoții vor respecta toate reglementările legale, normele şi recomandările pe care le vor impune la 

nivel comunitar și parohial. Românii au încredere în Biserică, în Armată, în cadrele medicale și în 

pompieri, în  Poliție și Jandarmerie, de aceea, cu credință și speranță, vom trece peste aceste 

vremuri grele.  

 Vă rog să îmi transmiteți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aceast apel pe care 

îl transmit Ministerului Afacerilor Interne? 

Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc ! 

       Cu deosebită stimă, 

  Deputat Costel Lupașcu 

ecaterina.cristea
Typewritten Text
Nr.10388A/13.05.2020




