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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 

Adresată:  Domnului Ludovic ORBAN, prim-ministru al României 
                   Domnului Bogdan AURESCU, ministru al Afacerilor Externe 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 21/10/2020 

Obiectul întrebării: Motivele pentru care România a declinat invitația OSCE de 
a desemna un reprezentant național pentru promovarea libertății religioase și 
posibilitatea renunțării la suprareglementările în domeniul manifestărilor publice 
ale libertății religioase. 

 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
 
În contextul dezbaterilor publice pe marginea suprareglementărilor și 
restricționării activităților religioase operate în timpul pandemiei de către 
autoritățile centrale și unele instituții publice din țara noastră în afara unui dialog 
constant și la vedere cu autoritățile cultelor recunoscute (a se vedea, bunăoară, 
cazul slujbelor pascale de anul acesta și cel al recentului pelerinaj de la Iași cu 
ocazia sărbătoririi Sfintei Parascheva, recomandările Institutului Național de 
Sănătate Publică privind modul de cuminecare a credincioșilor ortodocși și 
catolici de rit oriental/greco-catolici, restricționarea accesului în cimitire etc.), 
domnul Cătălin Raiu, reprezentantul României în panelul de experți pe libertate 
religioasă al OSCE, a adus în atenția generală, între altele, faptul că, pentru 
motive necunoscute, România a declinat invitația OSCE de a desemna un 
reprezentant național pentru promovarea libertății religioase1.  

                                 
1 TVR, emisiunea „Universul Credinței”. Evenimentele săptămânii | Statul român, Biserica Ortodoxă Română și criza 

sanitară | Cu Cătălin Raiu   https://www.youtube.com/watch?v=LLzivt4tPMo&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=LLzivt4tPMo&feature=youtu.be
andreea.dinu
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„Conform standardelor internaţionale (ale ONU, OSCE, UE, Biroul pentru 
Libertatea Religioasă Internaţională din cadrul Departmentului de Stat al SUA 
etc), statele nu pot suspenda libertatea religioasă nici în stare de război şi nici în 
stare de urgenţă. Însă, libertatea religioasă în dimensiunea ei externă poate fi 
restrânsă pentru restabilirea ordinii şi securităţii publice sau în situaţii de 
pandemie ca măsură excepţională şi cu îndeplinirea următoarelor condiţii: 1. să 
fie prevăzută de lege; 2. să servească unor scopuri ale corpului politic în 
integralitatea lui (protejarea securităţii, a ordinii publice, a sănătăţii etc.); 3. să fie 
nediscriminatorie în limbaj şi aplicabilitate; 4. să servească strict scopului şi 
perioadei anunţate”, a opinat reprezentantul României în panelul de experți pe 
libertate religioasă al OSCE. 
 
Cătălin Raiu a arătat, de asemenea, că „Statul nu are căderea de a recomanda 
neexercitarea libertăţii religioase prin evitarea accesului la anumite practici 
liturgice (de exemplu, euharistia). Modul în care ritualul euharistic se desfăşoară 
ţine strict de responsabilitatea individuală şi comunitară a membrilor unei 
organizaţii religioase, care trebuie să implementeze singură, în limitele cadrului 
juridic general stabilit de către autorităţi, cele mai sigure măsuri de protecţie 
împotriva răspândirii virusului”. 
 
„Statul român nu este laic, ci neutru din punct de vedere religios, conform Legii 
nr. 489/2006 privind libertatea religioasă. Neutralitatea religioasă a statului este 
unul dintre principiile liberalismului politic şi este împărtăşită de majoritatea 
statelor democratice europene. Acestea nu au căderea de a utiliza un referenţial 
teologic în politicile publice şi nici dreptul de a reglementa reguli de cult sau/şi 
comportamente liturgice. Utilizarea linguriţei la împărtăşanie, specifică cultului 
Bisericilor Ortodoxe şi Bisericii Greco-Catolice, este un act liturgic a cărui 
materializare depinde strict de responsabilitatea privată a preoţilor şi 
credincioşilor, cenzurarea acesteia nefiind atributul statului”, a mai afirmat 
expertul OSCE în libertate religioasă. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Care au fost motivele pentru care România a declinat invitația OSCE de a 
desemna un reprezentant național pentru promovarea libertății religioase. 
 

2. Dacă Guvernul României intenționează să dea curs de acum încolo acestei 
invitații de desemnare a unui reprezentant național pentru promovarea 
libertății religioase. 
 

3. Dacă autoritățile centrale ale statului român sunt dispuse să renunțe la 
suprareglementările și restricționările activităților religioase operate în timpul 
pandemiei și să instituie un dialog constant și la vedere cu autoritățile cultelor 
recunoscute din țara noastră pentru a nu admite limitarea ilegală a libertății 
religioase și încălcarea normelor constituționale și a celor internaționale în 
domeniu la care România a subscris. 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
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Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

Cu respect, 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 

 

 

 




