
Ta d-32-39 

„ POLITIGA BISERICEASCĂ 

STATULUI ROMÂNESC 

DE 

IL. MATEIU, 
PROFESOR UNIVERSITAR. 

i 

Pe 

=T 
Q 
PY | 

cca DONATIUNE 
w ra, 

& pag î 
e Siza £ 3 

5 EC GL Ag Su 

Ze 

SIBIU 1931 

TIPARUL TIPOGRAFIEI ARHIDIECEZANE. 

 



  

    

  

BIBLIOTECA 
FVNDAȚIVNEI 
VNIVERSITARE 

CAROL. |.    

   

  

ia
n 

zaa
ld 

(] 

c
e
c
t
 

N 
AS 

7
/
4
 

| 

T
E
I
 

i
 

n
b
 

    

    

   

    

IE 
TI
TE
I 

   

ne Curent 330 36 Format ............ 

a $ pi AĂNUL.aeee 

Secţia. Setapiin A Raftul...     
 



  

i 7, 
Fă amintivea 

newmilaţilen mei peuieţi. 

    

B.C.U. Bucures 

NUI] 
C57044 

  



În loc de prefață. 

Sinteza de faţă, încearcă să 
arate, într'o formă accesibilă, valoa- 
rea covârşitoare a Cultelor, şi în 

deosebi a Bisericii ortodoxe, în or- 
dinea vieţii politice a Statului româ- 
nesc. Este un capitol esențial din ca- 
tehismul nostru politic, pe care foarte 
puțini îl cunosc şi de aici indiferența, 

sau uneori chiar disprețul pentru in- 

stituția divină a Bisericii. Şi totuş, 

prin viața, lor religioasă, Cultele de- 
țin cele mai eminente puteri sufleteşti, 
capabile să asigure, în toate împre- 

jurările, sănătatea morală a Statului. 
De aceea, a le prețui şi a le susținea 

în opera lor spirituală — chiar când 
n'ai fi un credincios — înseamnă să 

întăreşti, în forme optime, desvoltarea 

normală a Țării şi a națiunii române. 

lată, rostul acestui studiu rezu- 
mativ. El poate fi privit ca un vade- 
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mecum al politicii bisericeşti, menit 
să fie la îndemâna tuturor acelora, 
cari având răspunderi conducătoare 
în Stat, sau activând în arena vieții 

politice, sunt ținuți să cunoască te- 

meinic toate aspectele politicii noa- 
stre naționale. 

Dar, tot atât de utilă socotese 
lucrarea şi pentru cercurile bisericeşti, 
cari vor găsi în ea prilejul să-şi ve- 
rifice concepțiile şi orientarea în ma- 

rea problemă a raporturilor dintre 
Biserică şi Stat, îndemnându-le la o 

activitate unitară, înfeleaptă şi dis- 

ciplinată, singura în măsură să ga- 
ranteze biruința idealurilor şi respectul 

Bisericii în lume. 

Bucureşti, Septemvrie 1931. 
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A. Statul şi Biserica ortotoxă. 
| L 

Consideraţiuni 

ă generale. 
  

Doctrina politică a Statului 
românesc față de Biserica or- 
todoxă s'a inspirat, în tot cursul 
evoluţiei noastre istorice, din 
conştiinţa nevoii de unitate a 
celor două instituţiuni naţionale. 

Această formă, a rapor- 
turilor dintre Biserică şi Stat, 
era cu 'atât mai firească, cu 
cât ea nu răsărise într'un mo- 
ment dat din anumite teorii 
filozofice, ci se înfăţişa, ca o 
condiţie normală determinată 
de însuş instinctul de conser- 
vare şi desvoltare sănătoasă 
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a neamului românesc. Mergând 
până la geneza acestor rapor- 
turi, vom sublinia faptul sigur, 
că din cuprinsul primitiv al 
Bisericei a răsărit şi organi- 
zarea vieţii noastre de Stat, 
cum de altfel putem constata 
acest adevăr în desvoltarea 
tuturor popoarelor, cu o istorie 
similară celei românești. Cre- 
ştinismul nostru precedase cu 
secole furtunoase cele dintâi 
formaţiuni politice românești şi 
de aceea Eminescu, cu intuiţia 
lui genială, nu articula decât 
o realitate, când spunea despre 
Biserica ortodoxă, că este 
«mama neamului românesc». 

Generatoare de Stat, Bise- 
rica se va confunda cu el, în- 
făţişând în toate împrejurările 
o desăvârşită unitate de sim- 
țire şi de acţiune, menită să 
lege, în chip indisolubil, cele 
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două așezăminte de viaţă na- 
ţională. 

Chiar în epocile, cari au 
dus la fragmentarea pămân- 
tului românesc sub diferite stă- 
pâniri străine, legăturile cu 
Domniile naţionale nau putut 
fi suprimate, ci ele sau men- 
ținut statornic prin ctitorii şi 
danii voevodale generoase, 
printrio dependență canonică 
de veacuri şi în sfârşit, când 
împrejurările politice nu mai 
îngăduiau; prin acel spirit de 
discretă, dar caldă ocrotire 
frăţească, care a ţinut vie con- 
ştiinţa unităţii dintre Statul li- 
ber și Biserica Românilor că- 
zuţi în robie. 

Acest fapt istoric explică 

minunea, de a fi văzut provin- 
ciile subjugate, în ceasul mari- 
lor hotărâri, vibrânid de aceeaş 
emoțiune sfântă, ce cutremură, 
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împingând spre cea mai uriaşă 
dintre jertfe, Ţara visurilor de 
mântuire. 

Cunoscând aceste relaţiuni 
de adâncă şi perfectă intimi- 
tate dintre Biserică şi Stat, 
mărturisind fără rezerve, in- 
comparabila lor rodnicie pen- 
tru existența politică şi naţio- 
nală a neamului nostru, este 
logic să conchidem, că menţi- 
nerea lor înseamnă, nu nu- 
mai respectarea unei tradiţii 

scumpe, ci în acelaş timp, asi- 
gurarea celei mai solide te- 
melii morale a unității noastre 
politice. 

Din această conştiinţă lu- 
minată a izvorât hotărârea fe- 
ricită, luată de reprezentanţii 
politici ai naţiunii, de a păstră 
Şi în cuprinsul Ţării întregite, 
legăturile de tradițională aii- 
anfă dintre Biserică şi Stat. 

10
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Graţie însă nouilor condi- 
țiuni bisericeşti şi politice, ace- 
ste legături au fost încadrate 
întrun sisfem juridic nou, cu- 
prinzând ameliorări esențiale, 

dar și scăderi neîndoelnice din 
punctul de vedere al Bisericei 
ortodoxe. 

IL. 

Noua concepţie de 

Stat privitoare la 
  

Biserică. 

În urma restabilirii unității 
„naţionale, Statul românesc s'a 
văzut în faţa unei Biserici or- 
todoxe cu patru organizaţiuni 
diferite, reprezentând tot atâ- 
tea regimuri de drept, sub cari 
au trăit până la răsboiul de 

eliberare. Prin urmare, cea 
dintâi problemă ce se punea 
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cu evidența necesităţii, era în- 
lăturarea acestei îndoite diver- 
sități şi încorporarea părţilor 
ortodoxe izolate, într'o singură 
Biserică, aşezată pe temelia 
unității de concepţie politică 
şi de organizare canonică. Se 
părea la început, că amândouă | 
condiţiile vor fi realizate cu 
uşurinţă. Şi totuş, dificultățile 
ce sau ivit, au fost atât de 
grele şi de numeroase, încât 
nu numai că ele au prelungit 
şase ani de zile sforţările pen- 
tru înfăptuirea acestei opere 
importante, dar ceeace este 
mai grav, ele au provocat chiar 
o modificare esenţială, în con- 
cepția tradițională a Statului 
faţă de Biserica ortodoxă. 

În litera şi spiritul Consti- 
tuţiei dela 66, care nu făcea 
decât să consacre o tradiţie 
seculară, Biserica ortodoxă 
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era Biserica dominantă a Sta- 
tului Român. În sensul ei, re- 
ligia ortodoxă era religie de 
Sfat, ceeace însemna, că Sta- 
tul românesc se proclamă, în 
mod constituțional, ca Sfat 
ortodox. Era concepţia impe- 
rială bizantină, care înţelegeă 
să clădească unitatea şi tăria 
Statului, pe nebiruita putere 
“sufletească a credinţei şi deci 
pe colaborarea intimă cu Bi-. 
serica ortodoxă. 

In Principatele româneşti 
însă, această concepţie avea 

să fie cu atât mai triumfătoare, 
cu cât aici, în deosebire de 

Bizanţ, Stat şi Biserică erau 
creaţiuni şi forme de viaţă ale 
aceluiaş suflet naţional. Aveam 
deci o Biserică ortodoxă, nu 
numai de Stat, ci şi națională, 
perfect capabilă să se identi- 

fice complet cu Statul în toate 
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preocupările şi aspiraţiunile lui 
ideale. Acest fapt explică si- 

stemul de unitate juridică, în 
care trăiau amândouă institu- 
țiunile şi care a mers în evo- 
luţia lui atât de departe, încât 

Stat şi ortodoxie erau aproape 
noţiuni sinonime, transformate 

în realităţi politice inseparabile. 
Se credea, că în noul Stat 

întregit vechea doctrină poli- 

tică va rămânea neschimbată. 
In adevăr, Partidul Naţional- 
Liberal [P. N. [..] chemat să dea 
Ţării noua ei aşezare consti- 

tuţională, s'a şi simţit dator să 

menţină, în „Anteproectul său 
de Constituţie“ din 1921, con- 
cepţia veche, declarând la art. 
138, că «Biserica creştină orto- 
doxă este Biserica dominantă 
a Statului român». În expune: 
rea de motive articolul era 
susţinut cu următoarele argu- 

14



a a RO 

mente: „Biserica ortodoxă nu 
poate fi pe acelaş picior de 
egalitate cu restul confesiuni- 
lor, deoarece ea face parte 
integrantă din sufletul neamu- 
lui. In tinda ei s'au instruit în 
trecut atâtea generații; ea a 
contribuit la cimentarea vieţii 
noastre naţionale; ea repre- 
zintă în acelaș timp credinţa 
majorităţii populaţiei“ [pag. 53]. 
Iar câţiva ani în urmă, nemu- 
ritorul 7. /. C. Brătianu, salu- 
tând înființarea Patriarbhatului, 
dela tribuna Parlamentului ex- 
prima aceeaş convingere zi- 
când: „O fac cu simţămintele 
de dragoste şi recunoștință, pe 
care le inspiră tuturor româ- 
nilor trecutul comun al nea- 
mului şi Bisericei noastre. Nu 
putem privi către trecut, fără 
ca aceste simțăminte să nu ne 
umple sufletul, pentrucă Neam 

15



  
  

"şi Biserică împreună au răzbit 
prin vicisitudinile și primejdiile 

Ţării, pentrucă ele împreună 
au întâmpinat greutăţile şi îm- 
preună au învins şi au sporit 
în noua şi hotărâtoarea fază a 
Statului naţional român“. [Cî. 
Patriarhia Românească, acte 
şi documente. Bucureşti 1926, 

pag. 66]. 
III. 

Răsturnarea con- 
  

__cepţiei tradiţionale. 

Şi totuş, surprindere! Opo- 

ziţia cultelor minoritare şi în 

special a Bisericei unite, a 
izbutit să determine P. N. L. 

la schimbarea concepției sale, 

trecând în proectul de Consti- 
tuție, supus deliberării Adu- 
nării  Constituante din 1923, 

redactarea următoare: „Reli- 
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giunea ortodoxă fiind religiu- 
nea majorităţei Românilor, are 
întâietate în Stat» (art. 23). 

” Aceasta însemna, o răstur- 
nare completă a doctrinei isto- 
ric6. În sensul ei, Statul re- 
nunța la caracterul său oficial 
ortodox, iar Biserica pierdea 
atributul esenţial de Biserică 

de Stat. Atât de adevărată 
este această schimbare, încât 
însuş raportorul constituţiunei, 
Prof. C. Disescu, declară în 

- raportul său: „Această redac- 
tare constată un fapt, fără a 
determina condiția Bisericei 
răsăritului şi raporturile ei cu 
Statul». 

Primejdia era prea mare, 
ca ea să nu alarmeze Bise- 
rica ortodoxă. După discuţii 
“agitate şi frământări grele s'a 
ajuns, în cele din urmă, la textul 
rămas definitiv, aşa cum ni-l 
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arată art. 23 din Constituţie: 

«Biserica ortodoxă română, 

fiind religia marei majorităţi a 
Românilor, este Biserică do- 
minantă în Statul român». 

La prima vedere sar pu- 
tea crede, că a triumfat con» 
cepţia veche orfodoxă. Mare 
eroare! Biruinţa este a Bise- 
ricei unite şi în consecinţă a 
catolicismului internaţional. Bi- 
serica unită temându-și exi- 
stenţa, prin menţinerea religiei 
ortodoxe ca religie de Sfat, a 
făcut toate sforţările posibile, 

de o parte, ca această situaţie 
juridică să fie înlăturată, iar 

de alta ca Biserica Blajului 
să fie pusă pe picior de ega- 
litate cu Biserica neamului. 
In acest scop a mobilizat toate 
mijloacele de persuaziune şi 

de luptă, reuşind printr'o insi- 
nuantă dialectică vaticană, să-şi 

18
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impună, aproape integral, punc- 
tele ei de vedere. Anume, ea 
a fost trecută în Constituţie cu 
atributul de Biserică româ- 
nească, alături şi împreună cu. 
cea orfodoxă, prevenind astfel 
destrămarea sigură, la care se 
aştepta, prin trecerea credin- 
cioşilor ei în sânul Bisericei 
naţionale ortodoxe. Şi pentru 
a se apăra şi mai bine de 
această primejdie reală, a ata- 
cat şi al doilea obiectiv, tot 
atât de important, izbutind să 
ia Bisericei ortodoxe caracte- 
rul ei oficial de Stat şi prin 
aceasta să desbrace însuşi 
Statul naţional de atributul lui 
ortodox. 

Pe ce cale? Prin înlocui- 
rea unui Singur cuvânt, am 
putea spune a unei singure 
litere în textul articolului 23. 
Uniţii au cerut anume, ca în 

2* 19



  
  

loc de „Biserică dominantă a 
Statului român“ să se zică 
„Biserică dominantă în Statul 
român“, 

Pentru ce pretindeau uniții 
această schimbare? Pentrucă 
în convingerea lor, formula. 
dintâi echivală cu recunoaște- 
rea religiei ortodoxe ca religie 
de Stat, aşa cum era în regi- 
mul Constituţiei dela 66. Acea- 
sta însă — ziceau ei — nu se 
mai poate admite în România 
Mare, deoarece pe lângă Bi- 
serica ortodoxă mai sunt o se- 
rie de 'alte Culte noui, cari 
prin numărul şi valoarea lor, 
schimbă caracterul orfodox al 
Statului într'unul poli-confesio- 
nai. Prin urmare — argumen- 
tau reprezentanţii Blajului, — 
este inadmisibil să se păstreze 
pe seama Bisericei ortodoxe 
denumirea de Biserică domi- 

20
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nantă a Statului, deoarece acea- 
sia ar însemna o micşorare 
constituţională a celorlalțe Culte 

«de către Stat şi posibilitatea 
prigonirii lor din partea Bise- 
ricei dominante. Pe când în 
formula a doua, de „Biserică 
dominantă în Statul român“, te- 
merile sunt excluse, întru cât 
nu se mai concretizează prin 
ea situaţia de drept public a 
Bisericei ortodoxe, ci se ex- 
primă, pur şi simplu, sfarea 
ei de fapt. Adică, este domi- 
nantă în Stat nu în sensul dat 
de o lungă tradiţie politică, ci 
exclusiv în înțelesul unei su- 
periorităţi numerice față de 
celelalte Culte. 

Şi această interpretare 
scolastică, aşa de fin țesută, a 
tost acceptată, fără un examen 
serios, de către exponenţii P. 
N. ÎL. în ciuda împotrivirilor 

21
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justificate şi categorice ale Bi- 
sericei ortodoxe. Căci, rapor- 
torul prof. C. Disescu, spunea 
în Constituantă: „Cum să zi- 
cem: Biserică dominantă a Sta- 
tului, sau în Statul român? 
Apoi nu vedeţi, că dacă zicem 
a Sfatului, atunci avem. un 
Sfat confesional, şi atunci acea- 
stă Biserică ar deveni prigo- 
nitoare, pe câtă vreme este 
vorba aici numai de numărul 
cel mare al credincioşilor“. La 
rândul său Ministrul Alexandru 
Constantinescu, care avusese 
un rol hotărâtor în redactarea 
art. 23, preciză şi el: „Dacă o 
să luăm logica lucrurilor, îmi 
pare logic să se zică „în Stat“, 
pentrucă, după cum a spus dl 
raportor, România nu este un 
Sfat confesional. Religia orto- 
doxă, faţă de celelalte Biserici, 
nu este o religie dominantă a 
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Statului român, care nu este 
Stat confesional». 

? X 

Astfel ni sa dat să ve- 
dem, cum diplomația catolică, 
servindu-se de Biserica unită, 
a izbutit să înfrângă, în propria 
ei țară, Biserica ortodoxă, co- 
borându-o din situaţia ei stră- 
veche de Biserică oficială a 
Statului, la regimul de egalitate 
constituțională cu noile cuite 

„minoritare, complect străine de 
suferinţele şi aspiraţiunile nea- 
mului românesc. 

Cu mai multă iubire pen: 
tru Biserică şi cu o înţelegere 
mai adâncă a rosturilor ei su- 
fleteşti, în opera de consoli- 
dare naţională a Statului, de- 
Sigur nu S'ar fi ajuns la această 
capitulare ruşinoasă. Exemplul 
clasic ni-l serveşte Mussolini, 
care pornind dela aceeaş stare 

28



de fapt a superiorității nume- 
rice catolice din Italia, n'a ezi- 
tat o clipă să treacă, chiar în 
art. 1 al Convenţiei politice în- 
cheiată cu Vaticanul, urmă- 
toarea stipulaţiune: „Religia 
catolică, fiind religia marei ma- 
jorităţi a poporului italian, este 
religie de Stat». Şi aceasta s'a 
întâmplat după o lungă peri- 
oadă de separație dintre Bise- 
Trică şi Stat, iar nu ca la noi, 
unde un trecut milenar, de cea 
mai perfectă armonie, îndrep- 
tăţea pe deaîntregul păstrarea 
religiei ortodoxe în rolul ei 
istoric, de religie oficială a 
Statului românesc. 

hReparaţia acestei formi- 
dabile greşeli politice nu va 
putea îi încercată, decât la o 
viitoare revizuire a Constitu- 
ției. Pentru a înțelege gravita- 
tea ei, este nevoie să ne gân- 
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dim mereu la două consecinţe 
fatale; de o parte diminuarea 
prestigiului Bisericei ortodoxe, 
de alta zădărnicirea procesului 
de restabilire a unităţii noa- 
stre religioase, prin întoarce- 

rea uniţilor la vechea vatră de 
credință a neamului. 

IV. 

+ Statul şi autonomia 

Bisericii ortodoxe. 

Dar, dacă prin noua con- 
-cepție politică Biserica orto- : 

doxă a înregistrat, în ordinea 
poziţiei sale constituționale, o 
pierdere atât de covârşitoare, 
vom recunoaşte, că ea a obţi- 
nut în schimb şi o nepreţuită 
compensație, în ordinea aşe- 
zării sale interne, prin acor- 

darea autonomiei. 
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Autonomia înseamnă liber- 
fate. Biserica ortodoxă a re-. 
vendicat-o demult, ca o con- 
diţie fundamentală a vieţii şi 
misiunii sale. Ea se impuneă 
cu atât mai vârtos, cu cât Bi- 
serica ardeleană aduceă o pu- 
ternică fradiție autonomă, care 
timp de 50 de ani dăduse, prin 
practica ei sinceră şi constantă, 
rezultatele cele mai strălucite. 
Lipsa ei s'a simţit dureros, atât 
în Bucovina, cât şi în Basa- 
rabia și în Regatul de ieri. 
Bisericile acestor provincii su- 
fereau deopotrivă, de o prea. 
mare  inmixţiune a Statului, 
care în joc să se limiteze la 
controlul și supravegherea lor, 
le croiă, prin voinţa lui proprie, 
forme de organizare necores- 
punzătoare, şi-şi asumă în chip 
exagerat guvernarea şi admi- 
nistrarea vieţii lor interne. In 
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asemenea împrejurări fireşte, 
că Biserica sa anemiat, slă- 
bindu-i-se puterile de acţiune 
evanghelică şi împingându-o 
la o existenţă mai puţin relie- 
fată, de cum o implică rostul 
ei mare, în direcționarea spi- 
ritului public. Numai din liber- 
fate putea răsări renașterea 
Bisericii şi transformarea ei în 
fermentul ideal al vieţii sufle- 

_teşti a Statului. 
Evenimentul copleşitor al 

unirei, care, după veacuri de 
- răzleţire, pusese pentru întâia 
oară neamul românesc în situa- 
ţia fericită, de a respiră din 
plin bucuriile /ibertății națio- 
nale, a adus, în mod firesc, 
pe cel dintâi plan al preocu- 
părilor publice, şi marea pro- 
blemă a autonomiei Bisericii 
ortodoxe. Stat şi Biserică, prin 
reprezentanţii lor autorizați, au 
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convenit dintru început, că au- 
tonomia este un principiu câş- 
tigat, care trebuie să fie tra- 
dus, fără amânare, în reali- 
tatea nouei organizaţiuni uni- 
tare a Bisericii ortodoxe. 

Astfel Clerul ţării întregi, 
adunat la Bucureşti în impo- 
zantul său congres din "Sept. 
1919, hotăreşte următoarele: 

28 

Î. „Cerem ca Statul ro- 
mân, păstrându-şi tradiţio- 

- nalul caracter ortodox şi 
acordând Bisericii tot spri- 
jinul moral şi. material, să 
recunoască şi să garan- 
teze în Constituţia sa, de- 
plină autonomie pe seama 
Bisericii ortodoxe, care ca 
instituţie religioasă-morală 
şi călăuzită de duhul ce- 
lui mai luminat patriotism, 
va crește cetățeni devo- 
taţi intereselor superioare



    

ale Statului. Prin autono- 
mie, preoțimea întrunită 
în congresul ei, înțelege 
dreptul Bisericii ortodoxe 
române de a se conduce 
prin propriile ei organe, 
pe terenul administrativ, 
legislativ, judecătoresc şi 
reprezentativ. 

2. „Cerem instituirea 
unui Congres superior bise- 
ricesc, ca for suprem legis- 
lativ și jurisdicţional, care 
va exercita, în acord cu Sf. 
Sinod, drepturile autono- 
miei Bisericii. Congresul 
se va alcătui din reprezen- 
tanţii Clerului şi poporului 
din întreaga Biserică“. 
lar P. N.L., ca să mă 

opresc numai la el, îşi formula 
precis adeziunea sa la orga- 
nizarea autonomă a Bisericii 

1 De altfel foate partidele politice s'au 
declarat pentru autonomie. 
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în „Ante-proectul de Consti- 
tuție“ din 1921. Cităm din ex- 
punerea de motive: „Spre a 
fi o forţă vie, iar nu o remi- 
niscență a trecutului, Biserica 
trebue adaptată spiritului so- 
cial al vremii. In această pri- 
vință Biserica ortodoxă, mai 
ales cea din Vechiul Regat, 
e prea lipsită de viaţă şi e 
nevoie ca energia sa spiri- 
tuală să fie desmorţită. Bise- 
rica va trebui să aibă pe 
viitor o libertate mai mare de 
acţiune și organizare mai pro- 
prie decât în prezent În legă- 
tura sa cu Statul, acesta să 
nu înăbușe desvoltarea mate- 
rială şi morală a Bisericii, din 
potrivă să înlesnească existența 

"€i de sine sfăfătoare, în ar- 
monia generală a Statului, 

Cum în toate instituțiunile se 
caută astăzi să se dea con- 
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ducerea în seama celor com- 
petenţi, tot aşa şi afacerile bi- 
sericeşti trebuie încredințate 
oamenilor Bisericii. Principiile 
democratice, cari ne stăpânesc 
astăzi, trebuie aplicate şi în 
Biserică. Vechea organizare 
oligarhică, trebuie să facă loc 
unei organizări mai democra- 
tice, solidarizându-se la mersul 
Bisericii întreg poporul cre- 
dincios, care va fi admis să 
participe la conducere, alături 
de Clerul înalt şi Clerul de 
mir. Participarea elementelor 
laice va da desigur o nouă: 
viaţă Bisericii“ (pag. 53—54), 

Călăuziţi de aceste con- 
vingeri, creatorii Constituţiei, 
de acord cu Biserica, au cu- 
prins autonomia în următorul 
text al art. 23: - | | 

„In tot regatul Româ- 
niei, Biserica creştină or- 
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todoxă va avea o orga- 
nizaţie iznitară, cu parti- 
ciparea tuturor elemen- 
telor ei constitutive, Cle- 
rici şi Mireni. O lege spe- 
cială va statornici prin- 
cipiile fundamentale ale 

„acestei organizaţiuni uni- 
tare, precum și modalitatea 
după care Biserica îşi va 
regulamenta, conduce şi 
administra, prin -organele 
sale proprii şi sub con- 
trolul Statului, chestiunile 
sale religioase, culturale, 
fundaţionale şi epitropeşti“. 
Acestei declaraţii consti- 

tuţionale, de importanță epo- 
cală pentru Biserică, i-a urmat 
în 1925 legea specială, care 
stabilea principiile de bază ale 
nouei organizaţiuni, însoţită de 
Sfafuful Bisericesc, elaborat 
de Biserică însăş şi care cu- 
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prindeă desvoltarea amănun- 
țită a întregii alcățuiri orga- 
nice, întemeiată pe doctrina | 
autonomiei. Astfel după o obo- 
sitoare, dar perseverentă 
muncă constructivă, cum n'a 
cunoscut-o încă nici o lege a 
Statului nostru, sa înfăptuit 
cea mai de seamă legiuire 
morală, sortită să prezideze 
prin Biserică, idealul năzuin- 
țelor. noastre de totdeauna: 
marea operă de perfecțiune su- 
fletească a Țării şi poporului 
românesc, 

V. 

Valoarea religioasă şi 
politică a autonomiei 
bisericeşti. 

  

Importanţa politică a legi- 
ferării autonomiei bisericeşti 
este atât de covârșitoare, încât 
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ea echivalează cu marile bi- 
ruinţi, deschizătoare de noui 
epoci în viața poporului româ- 
nesc. Fară a fi nevoie de exem- 
Plificări străine, culese din ță- 
rile occidentale, unde Bisericile 
prin viaţa lor de independenţă 
sau afirmat ca forţe sociale 
de mâna întâia, este suficient 
să ne gândim la Biserica ar- 
deleană, care în temeiul auto- 
nomiei sale a realizat, alături 
de apărarea sufletului naţional, 
şi una din cele mai frumoase 
opere de îndrumare religioasă- 
morală. 

Dar autonomia aceasta, cu 
preponderența elementului laic 
în conducerea afacerilor biseri- 
cești, a fost întâmpinată cu în- 
doieli din partea Clerului ve- 
chiului regat şi în parte al Ba- 
sarabiei şi Bucovinei. Urmând 
linia strict canonică, el ar fi 
34



  

preferat organizarea ierarhică 
a autonomiei, în locul celei noui 
democratizante. Se va vedea 
însă mai târziu, după ani de 
experienţă activă din partea 
Clerului, că în fond autonomia 
nu este desbrăcată de carac- 
terul ei ierarhic, câtă vreme 
toate corporaţiunile bisericeşti, 
prevăzute de Statutul de orga- 
nizare, sunt puse sub condu- 
cerea directă a Cerului. Con- 
vingerea aceasta ni-o dă isto- 
ria autonomiei bisericeşti din 
Ardeal, care tace dovada, că 
acolo unde ierarhii şi clerul 
au fost la înălțimea chemării 
lor, păstrând contactul apropiat 
cu poporul, problemele eclezia- 
stice au fost rezolvite totdeauna 
în spiritul şi în intenţiunile pre- 
conizate de ei. | 

Dar, pentru ca autonomia 
să devină o realitate socială, 
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se impune, ca o condiţie esen-. 
țială, formarea unei noui stări; 
de spirit, derivată dintro te- 
meinică cunoaștere a însăşi. 
doctrinei de autonomie în ra-. 
port cu evoluţia Bisericii. 

Inainte de orice preocu-- 
„pare, trebue să ne dăm seama, 

că libertatea Bisericii este un 
iapt constituțional. In deose- 
bire de trecut, când ea se gă-. 
sea sub tutela şi administrarea 
Sfatului, deci la discreţia tul- 
burătoare a partidismului po- 
litic, astăzi Biserica ortodoxă 
şi-a căpătat independenţa, ajun- 
gând deplin stăpână pe viaţa, 
idealurile şi acţiunile sale. Ca 
orice act de liberare, faza înțâi 
se caracterizează printro stare. 
de nesiguranţă şi îndoială, în 
care regretele unui trecut, fără 
grija zilei de mâine, agită cu 
atât mai mult conştiinţele, cu 
25!
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cât sentimentul de răspundere 
în faţa viitorului necunoscut 
este mai absent şi mai deza- 
greabil. Faza aceasta de criză 
psihologică se diminuează însă, 
prin efortul ce trebue să-l fa- 
-cem, de a ne smulge din robi- 
toarea inerție tradiţională, cu 

„conştiinţa, că sus, pe culmile 
încă în ceaţă, vom respiră ae- 
rul curat al libertății creatoare. 

„Clerul mai ales este acela, care 
are nevoie de o asemenea 
sforţare interioară, în convin- 
gerea sigură, că ea va 'operă 
rodnic şi asupra masselor pă- 
storite, Căci e un adevăr etern, 
propovăduit cu deosebire de 
creştinismul ortodox, că nu 
există viață, decât în libertate. 

Trebue apoi, să-şi facă loc 
credinţa în puterile de reali. 
Zare ale Bisericii. De atâtea. - 
ori răsună acuzaţia gravă, că 
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ortodoxia noastră este incapa- 
bilă de împlinirea marilor idea-. 
luri evangelice, că fiind încre- 
menită în formele imuabile ale 
unui ritualism de suprafaţă, 
nare putinţa să se ridice la 
concepții înalte şi la opere du- 
rabile, în ordinea chemării ei 
divine. | 

Această critică poate fi 
adevărată, pentru ultima ju- 
mătate de veac, din istoria 
unei părți a Bisericii ortodoxe, 
când o ideologie politică gre- 
şită, o pusese într'o fatală 
atârnare de Stat, cu suprimarea 
orcărei iniţiative proprii. Dar, 
reamintindu-ne trecutul ceva 
mai îndepărtat, în care prac- 
ticele politicianismului modern. 
erau încă necunoscute, vom 
găsi pagini de admirabilă înăl- 
țare religioasă, de înfăptuiri 
culturale şi artistice neîntre- 
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cute, cari au dat Bisericii 
noastre o glorie atât de fru- 
moasă, încât ea poate fi pri- 
vită cu drept cuvânt, ca un 
izvor de inspiraţie fecundă în 
atmosfera de îndoială, ce stă- 
pâneşte încă vechea noastră 
instituţie spirituală. 

x : 

Nu mai puţin importantă 
este convingerea, ce trebue 
să-şi facă loc în sufletul tutu- 
rora, că autonomia,' dobândită 
cu. atâta generozitate, consti- . 
tuie pentru Biserica ortodoxă, - 
factorul. fundamental al rege- 
nerării ei depline. Este o ex- 
perienţă istorică, verificată ne- 
contenit, fără putință de greş, 
că în toate Statele, unde Cul- 
tele s'au organizat pe bază de 
neatârnare, viaţa religioasă şi-a 

„regăsit alvia normală, ducând, 
prin stimularea energiilor mo- 
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rale, la acţiuni de purificare 
spirituală şi de bogată restau- 
rare creştină a popoarelor. 

* Valoarea novatoare a âu- 
fonomiei rezidă tocmai în prin- 
cipiul ei de temelie, de a ga- 
rantă, individual şi colectiv, pu- 
tinţa iniţiativelor, concurența 
ideilor, încurajarea voințelor 
şi libertatea înfăptuirilor,- do- 
minate de idealul unitar al Bi- 
sericii, legal constituite. 'To- 
tul e mişcare, frământare şi 
întrecere, încălzit de acelaş 
impuls tainic al naturii ome- 
neşti: neastâmpărul creațiunii. 
Numai prin autonomie ajunge 
Biserica să se descopere pe 
sine, înțelegându-şi chemările - 

„Şi cunoscându-şi puterile de 
realizare, în zbuciumul necur- 
mat al societăţii omenești. 

Dar această conştiinţă 
adâncă, privitoare la impor- 
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tanţa dinamică a autonomiei, 
se presupune clădită, înainte de 
toate, pe activismul însuflețit 
al Clerului. ierarhia noastră de 
toate treptele, dându-și seama, 
că prin noua organizare a Bi- 
sericii, rolul ei /ifurgic a su- 
ferit o specială amplificare, că 
manifestările duminecale ur- 
mează să se transforme de 

acum în multiple şi perma-: 
nente acţiuni cofidiane, îşi va 
impune un riguros examen su- 
fletesc, menit să-i dea icoana 
nouilor sale obligaţiuni, izvo- 
râte din realitatea juridică a 

autonomiei. 

Paralel cu Clerul au să 
“fie mobilizați şi /aicii, al doilea 
element hotărâtor al autono- 
miei bisericeşti. -Resentimen- 
tele parţiale, împotriva întro- 
ducerii laicilor la conducerea 
destinelor Bisericii, nau nici 
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O justificare logică. Tocmai în- 
lăturarea lor dela o participare 
activă, cu răspunderi definite, 
în rosturile bisericeşti, a fost 
una din cauzele principale care 
a contribuit la epoca de de- 
cadență, din cei din urmă 50. 
de ani ai Bisericii din. Ve- 
chiul Regat. 

Colaborarea legală a lai-. 
cilor în noua aşezare a Bise- 
ricii, înseamnă de altfel cel 
mai de seamă factor, menit să 
facă din autonomie pivotul re- 
naşterei noastre religioase. 
Căci în concepţia modernă de. 
astăzi, puterea de viață a Bi- 
sericii nu se poate răzima 
numai pe competinţa şi vred- 
nicia Cerului, ci în foarte mare 
măsură ea izvoreşte şi din 
conștiința  răspunderilor, pe: 
cari le are comunitatea cre- 
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dincioşilor, în soarta propriei 
sale instituţii de credinţă. 

Călăuziţi de luminile ierar- 
hiei, animați cu duhovnicească 
râvnă la o operă de primenire 

„atât de binetăcătoare și culti- 
vați cu grijă pentru noua lor: 
chemare, laicii vor putea fi 
câştigaţi dela început pentru 
Biserică în astfel de măsură, 
încât ei să se transforme în 
apărătorii statornici şi însufle.- : 
țiți ai autonomiei dobândite. 
Pentru ca noutatea indepen- 
denţei bisericești să nu ducă 
la exagerări rătăcitoare, cari 
să compromită, ab initio, această 
însemnată reformă, este nece- 

sar să se creieze de pe acum 

o sigură şi severă disciplină 
bisericească. Primejdia aici este 

mare, tocmai pentru cuvântul, 

că laicii, chiemaţi în proporţie 
covârşitoare față de Cler la 
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întemeerea nouei vieţi biseri- 
cești, pot fi ispitiți să aducă cu 
ei toată pulberea acelor păcate, 
cari viciază atmosfera vieții 
noastre polifice. Prin urmare, 
cei aleși să reprezinte Biserica 
în faza ei de prefacere, cle- 
ricii, dar mai ales mirenii, sunt 
datori să-şi revizuiască sufletul, 
dându-și seama de marea 
axiomă, că Biserica este un 
aşezământ de mântuire divină, 
iar nu unul de putere politică. 
In faţa altarului se topesc pa- 
timele omeneşti, dispar bătă- 
liile furioase pentru putere şi 
mor neregretate tranzacţiile de 
conştiinţă, fiindcă deasupra noa- 

„ Stră plutește, senin şi împăciui- 
tor, idealul ceresc, înfrăţindu-ne, 
mai presus de zbuciumările 
pământeşti, prin vraja aceleiaşi 
credințe mântuitoare a suflete- 
lor noastre. 
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Conştiinţă, că trecând pragul 
Bisericii facem operă divină, 
trebuie să ne dea puterea lă 
untrică de a domina, până la 
suprimare, volbura pasiunilor 
noastre polifice şi concentrân- 
du-ne într'o sigură şi religioasă 
respectare a autongmiei, să ote- 
rim Ţării, măcar în ordinea 
bisericească, acel exemplu de 
disciplină sufletească, care asi- 
gură, fără compromisuri, cin- 
stirea riguroasă a legilor şi 
garantează triumful ideii de 
ordine în Stat. | 

lată, ce înseamnă autono- 
mia din punct de vedere reli- 
gios și politic. Ea va transforina 
complect nu numai viața Bise- 
Ticii, redându-i strălucirea de 
altădată, dar va contribui într'o 
formă incontestabilă şi la con- 
solidarea Statului, prin echili- 
brarea sufletească a națiunii, 
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cu ajutorul celei mai mari pu- 
teri morale din lume: Fvan- 
ghelia lui Hristos. 

VI. 

Politica viitoare a 

Statului faţă de Bise- 

rica ortodoxă. 
  

Sar putea crede, că din 
moment ce Statul şi-a fixat, 
prin constituție şi legea de 
organizare dela 1925, doctrina 
sa politică, acordând Bisericii 
noua organizare autonomă, da- 
toria lui ar fi să rămână de 
acum înainte un simplu spec- 

tator, limitat la rolul de control 
şi supraveghere, lăsând Bise- 
ricii însăş, toată grija sorții şi 
a desvoltării sale ulterioare. 

Desigur, că un amestec 
direct al Statului, prin instru- 
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mentele lui de guvernare, în 
afacerile interne ale Bisericii, 
nu mai este compatibil cu noul 
regim de libertate, în care ea 
a fost pusă. Ar fi însă o mare 
şi neiertată eroare să se sus- 
țină, că Statul sar putea des- 
interesă cu totul de viaţa şi 
rosturile Bisericii ortodoxe. A- 
ceasta din două motive, egal de 
importante. Unul de natură Con- 
Stifuțională, celălalt de ordin 
național. 

Anume, prin Constituţie şi 
complementul ei, legea de or- 
ganizare cu Statutul din 1925, 
Sau păstrat raporturile de ali- 
anță dintre Stat şi Biserică în 
astfel de forme juridice, cari 
deşi se deosebesc radical de 
cele vechi, totuş necesită O Co- 
laborare legală a celor două 
aşezăminte de drept public. 
Astfel alegerea şi instituirea 
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Terarhiei, (Mitropoliţi, Episcopi, 
Arhierei, Vicari), nu se poate 

face decât cu participarea ac- 

tivă și cu aprobarea expresă 
a Sfatului (art. 12 din lege]. 
Administrarea averilor gene- 
rale bisericeşti este iarăşi în 
funcţie de concursul Statului, 
care-şi are reprezentantul său 
în Eforia centrală a Bisericii 
[art. 24 din lege). Deasemenea 

“înfiinfarea de noui Eparhii, 
schimbarea sediului sau a ti- 
tulațurii lor, depinde tot de 
suveranitatea naţională (art. 3 
din lege]. 

Un drept important pe 
care şi l-a rezervat Statul — 
şi numai taţă de biserica or- 
todoxă — este acela, că Regu- 
lamentele pe cari le votează 
Biserica pentru orânduirea 
vieţii sale interne, trebue să 
fie confirmate de Suveran, spre 
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a avea putere legală. [art. 8. 
Statut]. Apoi deşi Statutul de 
organizare este opera exciu- 
sivă a Bisericii, totuşi el nu 
poate fi modificat de către 
Congresul Naţional Bisericesc, 
decât având asentimentul ex- 
pres al Sfatului (art. 37 din 
lege). Mai puternic se concre- 
tizează legăturile dintre Stat 
şi Biserică în sistemul ale- 
gerii Patriarhului. Legea spe- 
cială a' patriarhatului din 1925. 
Stabileşte, că marele colegiu 
electoral se alcătueşte din 
membrii adunării Arhiepisco- 
piei Bucureştilor, ai Congre- 
sului naţional bisericesc, şi 
din membrii de religie orto- 
doxă ai Corpurilor Legiuitoare. 
S'ar putea spune deci, că Pa- 
triarhul nici nu este alesul Bi- 
sericii, ci mai curând al Sfa-. 
tului, care decide prin numărul 
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covârşitor al reprezentanţilor 
săi politici. 

In sfârșit, vom menţiona 
obligaţiunea legală ce şi-a luat-o 
Statul, de a pune la dispoziţia 
Bisericii mijloacele materiale, 
reclamate atât de întreţinerea 
Clerului, cât şi de acoperirea. 

„celorlalte trebuinţe ale vieţii 
sale [art. 21 Lege]. 

Toate aceste dispoziţiuni 
principale demonstrează în chip 
limpede, că. între Stat şi Bi- 
serică sau păstrat raporturi 
de drept atât de solide, încât 
nu numai că ele fac cu nepu- 
tință izolarea sau separația, 
fluturată de câţiva alarmiști 
suspecți, dar dimpotrivă au 
darul să justifice în deplină 
măsură interesul permanent, ce 
leagă puterea femporară de 
manifestările instituţiei spiri- 
fuale. 
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Dar pe lângă motivele le- 

gale, mai sunt şi consideraţiuni 
naţionale, cari pledează pentru 

datoria Statului de a se ocupă 

de aproape de Biserica ort. 
Mai întâi, pentrucă Bise- 

rica a fost, în tot cursul istoriei 

noastre, cea mai credincioasă 

aliată a. Statului, confundân- 

du-se cu el, în aceeaşș unitate 
de aspiraţiuni şi de sacrificii, - 
cari urmăreau dealungul vea- 
curilor de luptă, apărarea exi- 

stenţei noastre naționale. A- 
ceastă admirabilă comunitate 
de simţire şi de făptuire, sa 

dovedit a fi una din cele mai 
puternice legături morale, care 
a contribuit la închegarea nea- 
mului românesc şi la drumul 
lui triumfător spre gloria uni- 
tăţii politice. De aceea, nimeni 
din purtătorii serioși de răs- 
punderi în viaţa publică, nu se 
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e a 
poate gândi la distrugerea unei 
asemenea /egăfuri sufletești, 
căci ea ar fi identică cu rene- 
garea tradiţiei noastre naţio- 

„nale, şi în consecință cu pri- 
mejduirea fatală a însăş fiinţei 
Statului nostru, 

Precizând astfel interesul 
Superior, ce-l are Statul de a 
rămâneă şi pe viitor în per- 
manentă comuniune cu Biserica 
ortodoxă, urmează să vedem 
care trebue să fie Politica lui 
bisericească de mâine. Ea se 
desemnează în două direcțiuni: 
una sfatică sau de conservare, 
iar cealaltă dinamică sau de 
creațiune. 

Cea dintâi, priveşte opera 
înfăptuită până acum în fa- 
voarea Bisericii ortodoxe, prin 
complexul de legiuiri Cari o 
guvernează astăzi. Intrucât ele 
au eşit din consensul depiin 
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al celor două instituțiuni, este 
limpede, că cea mai mare da- 
torie a Statului se rezumă, în 
apărarea hotărâtă şi energică 
a acestor legiuiri istorice. Nu 
trebue să se uite o clipă ade- 
vărul, că Biserica, fiind prin 
toată structura ei profund con- 
servativă, se fereşte din prin- 
cipiu de inovaţiuni, preferind 
să trăiască mai curând înt0 
alcătuire defectuoasă sau îin- 
complectă, decât să accepte 
schimbări cu consecințe ne- 
prevăzute pentru soarta ei, 

De aceia, Biserica nu poate 
aproba de loc încercările ne- 
autorizate ale unora din cre- 
dincioșii săi, de a determină, 
prin presă, un curent potrivnic 
organizaţiei bisericeşti actuale. 
Aceşti amatori de perimată 
tutelă politică, nu sunt încă în 
măsură să se incadreze în 

53



  

Pa RAE N E O 

noua concepţie a Bisericii şi să 
înțeleagă, că nicăeri pe lume nu 
sa văzut încă instituţie divină, 
care să se ridice la strălucire 
fără condiţiunile unei vieţi de 
libertate. 

Mai primejdioase sunt însă 
tentativele, cari se produc din 
afară de zidurile Bisericii. Par- 
tidele noastre politice, îndeo- 
sebi cele de origine post-belică, 
nu suferă de un prea mare 
simț de legalitate. Antrenate 
de ambiția paternităţii legis- 
lative, ele se întrec în goana 
după reforme, răsturnând cu 
mare uşurinţă chiar cele mai 
bune creaţiuni, numai din 
simplul motiv, că ele nu poartă 
blazonul competinței lor. Cu 
asemenea psihologie, atât de * 
duşmană tradiţiei şi continui- 
tăței, nu e mirare că ne-a fost 
dat să vedem partide politice, 
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aducând atingeri serioase şi 
tinerei noastre autonomii bi- 
sericeşti. | 

Rolul Statului este să com- 
„bată cutoată energia asemenea 

tendinţe nesănătoase, susținând. 

fără şovăire, .respectul deplin 
faţă de noul organism juridic 
al Bisericii, ca astfel ea să se 
poată consacră, în toată liniştea, 
marilor sale idealuri creştine. 

a] Reforma învățământului 

teologic 
  

Dar am vorbit şi de as- 
pectul dinamic al politicei bi- 

sericeşti. In ce consistă el? 
In desăvârşirea organizaţiei 
actuale, prin întocmirea acelor 
legiuiri, cari sunt cerute chiar 

de codul autonomiei bisericeşti. 
Una privește reforma învăță- 
mântului teologic. In acest ca- 
pitol intră atât şcolile biseri- 
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Ceşti propriu zise [Seminarii 
şi Academii), cât şi Facultăţile 
de Teologie, ca instituţiuni de 
Stat. Discuţiile şi controversele 
pasionate, ce s'au iviţ în jurul 
lor, ne obligă la câteva ]ă- 
muriri. 

Este mai presus de orice 
îndoială, că învăţământul teo- 
logic constitue Piatra de în- 
cercare a Bisericii. Căci soarta 
ei întreagă depinde exclusiv 
de seriozitatea Şcoalei teologice, 
chemată să formeze sufletul 
misionar al preoțimei din toate 
vremurile. Dar această şcoală 
se găseşte şi astăzi în vechiul 
regat tot sub conducerea di- 
recită a Sfatului, care prin ca- 
racterul său /aic, nu poate şi 
nici nu este indicat să pregă- 
tească pe slujitorii duhovniceşti 
ai altarelor. S'au făcut, ce-i 
drept, câteva încercări de le- 
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giterare în materie, însă pe 
motive de divergențe princi- 
piare între Biserică şi Stat, 
proiectele întocmite au rămas 
în cartoane. Mai nou, din ini- 
țiativa Episcopatului nostru, s'a 
votat o lege scurtă la Senat, 
dar şi aceasta sa împotmolit 
la Cameră, pe urma unor în- 
tervenţii lăturalnice. - Din ce 
motive? Pentru că nu s'a putut 
deslega întrebarea principiară, 
cine are calitatea să elaboreze 
această reformă, Biserica sau 
“Statul, ori amândouă împreună. - 

Principiile autonomiei re- 
zervă acest drept pe seama 
Bisericii, cum rezultă din art. 
4 al Legii de organizare: [„Bi- 
serica Ortodoxă Română îşi 
reglementează, conduce şi ad- 
ministrează prin organele sale 
proprii, şi sub controlul Sta- 
tului, afacerile sale religioase 
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culturale, fundaţionale şi epi-- 
tropeşti“]. 

Aşa se explică art. 34 din. 
aceiaşi lege, care decretează, 
că şcolile pentru formarea Cle-. 
rului şi a cântăreților stau sub. 
conducerea Bisericii. | 

Prin urmare, trebue să. 
răspundem, că din punct de: 
vedere legal, reforma învăţă- 
mântului teologic, intră în atri- 
buţiunile Bisericii. Principiar: 
este şi logic să fie aşa, întrucât: 
e vorba de pregătirea preo- 
țimei, în care competința n'o- 
poate avea decât exclusiv Bi- 
serica. Ea singură ştie şi are 
dreptul să se îngrijească de 
formarea Clerului său în aşa. 
fel, încât ea să corespundă atât 
doctrinei ortodoxe, cât şi ide- 
alurilor sale creştine. 

Cu toate acestea art. 34 
conţine o derogare dela prin- 
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cipiul general, când spune: 
«programele de studii şi nu- 
mirea profesorilor, se vor face 
potrivit unei legi speciale, al 
cărei proiect va fi întocmit de 
Sff. Sinod, de-acord cu Mini- 
sterul Cultelor şi Ministerul In- 
strucțiunii“. 

Acest text constitue în 
aparenţă o restrângere a drep- 
tului recunoscut pe seama Bi- 
sericii. Cum trebuie să-l in- 
terpretăm? Fără îndoială tot 
în cadrele principiului auto- 
nomiei. Adecă, în legea spe- 
cială nu pot fi trecute alte 
norme pentru alcătuirea pro- 
gramelor. de studii şi pentru 
numirea profesorilor decât a- 
celea, cari decurg din dreptul 
Bisericii de a-şi îndruma ea 
pregătirea clerului. Toate cele- 
lalte culte din ţara noastră au 
dreptul . lor necontestat din 
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partea Statului de a-și pregăti 
clerul — oare numai Biserica 
ortodoxă să fie lipsită de acest 
drept? Concordatul acordă de- 
plină libertate cultului catolic . 
în conducerea şcolilor teolo- 

_gice, — oare numai când e 
vorba de Biserica ortodoxă 
să-şi revendice Statul un 
amestec în alcătuirea progra- 
melor de studii şi la numirea 
profesorilor ? Dar cum îşi poate 
lua Statul răspunderea în aceste 
chestiuni de ordin intim bise- 
ricesc? Doar nu Statul, ci Bi- 
serica a primit dela Mântui- 
torul dreptul şi puterea de a-și 
crește apostolii! In Ardeal 
Până astăzi biserica este în 
exercițiul deplin al acestui in- 
contestabil drept organic al ei, 
Deci Statul va trebui să-și cu- 
noască limitele drepturilor sale 
şi să nu-şi asume în chip greşit 
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chestiuni, pe cari numai Bise- 
rica e chemată să le rezolve. 

Părerea noastră este, că 
proectul întreg să fie întocmit 
de Biserică, iar Statul, după 
eventuale observațiuni făcute 
de el şi acceptate de Biserică, 
să-l treacă cu o lege scurtă, sub 
formă de Regulament, spre a 
evita modificarea lui de către 
Parlamentul eferodox. Aşa sa 
procedat şi cu Statutul bise- 
ricesc, votat în bloc de către 
'Parlament, fără nici o desba- 
tere. 

Altă întrebare ce se pune 
este: Ce categorii de şcoli are 
să îmbrăţișeze reforma? As- 
tăzi avem 3 tipuri: Seminarii, 
Academii, Facultăţi. Vor fi 
menținute toate, sau nu? Și 
aici dreptul de a se pronunţa 
este numai al Bisericii, 

Seminariile, ca şcoli de 
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pregătire profesională, vor 

trebui să dispară, din simplul 

motiv că art. 35 din Statutul 

bisericesc, nu mai admite la 

hirotonie decât candidaţi cu 

pregătire superioară. De altfel 

nici rezultatele practice pe cari 

ele le-au dat în trecut, nu ju- 

stifică menţinerea lor. Ele însă 

pot şi se impune chiar, să fie 

transformate în licee confesio- 

nale sau spirituale, câte unul 

pe lângă fiecare Episcopie, a- 

plicându-li-se regimul prevăzut 

de legea învăţământului par- 
ticular. Toate cultele neorto- 

doxe au asemenea licee şi 

chiar Biserica noastră numără 

câteva în Ardeal. Valoarea 

lor este nepreţuită. De o parte, 

fiind puse sub conducerea Bi- 

sericii, ele asigură o serioasă 

educaţie religioasă a elevilor, 

fapt care va îndemna cele mai 
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multe familii creştine să-şi 
trimită copiii în aceste şcoli, 
unde se dă atât instrucției 
cât şi vieţii de internat o deo- 
sebită grijă. Rezultatul va fi 
o mai bună îndrumare a cetă- 
țenilor, în profitul nemăsurat al 
“Sfatului. De altă parte, şi Bi- 
serica are să câştige mult prin 
faptul, că va fi pusă în situaţia 
de a selecţiona dintre baca- 
laureați, pentru şcoala teologică, 
numai pe aceia, cari în adevăr 
dovedesc aptitudini şi vocaţie 
către preoție. Insuş elevul, la 
vârsta de 18 ani, este în mă- 
sură să-şi dea seama mai bine 
de preferinţele lui: sufleteşti, 
şi să-şi aleagă mai conştient 
cariera spre care se simte 
chiemat. | | 

Şcoala teologică propriu 
zisă va avea, prin urmare, 
două tipuri: Academia şi Fa- 
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cultatea. Cea dintâi, condusă 
de Biserică şi prin care ar 
trebui să treacă ori cine do- 

„reşte să fie preot, cea de a 
doua sub autoritatea Statului, 
destinată numai științei teo- 
logice. Facultatea are menirea 
să întrețină spiritul creştin al 
culturei din Universitate, să 
elaboreze ştiinţa ortodoxă, să 
decearnă titluri ştiinţifice şi să 
pregătească pe viitorii profe- 
sori ai Academiilor, ai liceelor 
confesionale, și pe cei de re- 
ligie din şcolile secundare. 
Materiile şi durata cursurilor 
ar fi aceleași în amândouă în- 
stituţiunile cu deosebirea, că în 
Facultate studiile vor avea o 
desvoltare mai largă, de spe- 

cializare şi o tratare strict 
ştiinţifică. Astfel licenţiaţii A ca- 
demiilor vor avea putinţa să 
se înscrie de-adreptul la doc- 
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toratul universitar, fără a li se 
mai impune examene de di- 
ferență la Facultate, cum se 
întâmplă astăzi, în bucuria [i- 
cenţiaţilor catolici, cruțaţi de o: 
asemenea umilire. 

Se pune însă problema, 
dacă Facultăţile trebue să aibă | 
raporturi cu Biserica, şi în ce 
măsură? Fiind F acultăţile de 
teologie ortodoxă instituțiuni de: 
Stat, evident că dreptul de a 
stabili organizarea lor revine 
Statului. Dar, întrucât Facul- 
tăţile propagă adevărurile cre- 
dinfei ortodoxe şi pregătesc 
pe viitorii preoți ai altarelor, 
nu mai încape îndoială, că Bi- 
serica ortodoxă urmează să 
aibă și ea cuvânt, şi încă unul 
permanent, în viața acestor 
instituţiuni. Prin urmare, F a- 
cultăţile de Teologie trebue să 
stea, în mod excepţional, în 

5 
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legătură atât cu autoritatea 
Statului, cât şi cu aceea a Bi- 
sericii. lată cum motivează 

această necesitate, chiar Con- 
“ siliul Facultăţii de Teologie 
din Bucureşti, întrun Memoriu 
tipărit la 1887: „Facultatea de 
Teologie nu şi-ar ajunge scopul 
dacă nar sta în legătură .cu 
autoritatea bisericească, dar ea 
după poziţia şi scopul său 
având un caracter general, are 

să stea în legătură cu auto- 
ritatea generală a Bisericii, 

prin urmare cu Sf. Sinod, a 
cărui consultare nu sar putea 
înconjura de guvern în orice 
trebi cumpănitoare pentru Fa- 

cultate. In limitele fixate de 
înaltul Guvern şi de Sf. Sinod, 
activitatea Facultăţii de 'Teo- 
logie are să se mişte liber, 
fiind scutită de orice amestec 
alăturea cu legea la regularea 
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trebilor sale interne, cum o 
„„-cere problema ei ştiinţifică şi 

organismul ei academic“ [p. 86). 
Vom examina deci pro- 

- blema cu atât mai vârtos, cu 
cât ea a devenit actuală prin de- 
punerea în Parlament a proec- 
tului de lege relativ la reforma 
învăţământului superior. 1 

1. Numirea Profesorilor. 

Legătura cu Biserica n:a 
fost contestată niciodată de 
către Facultăţi. Legal şi prac- 
tic însă, ea a fost aproape in- 
existentă, limitându-se d oar 
la învitarea, de către Senatul 
Universitar, a 1—2 membri ai 
SE Sinod, în comisiunile de 
Concurs pentru agregaţie. Sub 
raportul juridic însă, aceasta 
înseamnă, că acei membri erau 

  

* Este vorba de proiectul N. Costă- :chescu luat în desbatere de Senat în Martie. 
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mandatarii Senatului Univer- 
sifar şi nici decum ai Sf. Si 
nod, dela care ei n'aveau nici 
o delegaţiune oficială. E ne- 
voie deci, să se stabilească un 
sistem precis şi efectiv al par- 
ticipării Bisericii la numirea 
profesorilor. Acest sistem tre- 
bue însă mărginit numai la 
partea doctrinară-morală, toate 
celelalte chestiuni fiind rezer- 
vate autonomiei universitare. In- 
trebarea este cum să se con- 
cretizeze, în forme legale, a- 

- ceastă coiaborare a Bisericii? 
Proectul guvernului stabileşte 
în art. 17 prezenţa unui dele- 
gat al Sf. Sinod în comisiile 
de examinare. Dar aceasta nu - 
este decât procedura veche, 
rectificată în sensul, că de- 
semnarea reprezentantului Bi- 
sericii no mai face pe viitor 
Senatul Universitar, ci Sf. Si- 
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nod. Formula fiind prea vagă, 
ni se pare insuficientă. Şi iată 
de ce. Nu se poate concepe 
intrarea în Facultate a unui 
profesor, care din punct de 
vedere dogmatic şi moral, stă 
în contrazicere cu doctrina Bi- 
sericii. Judecarea acestei che- 
Stiuni constitue însă dreptul 
exclusiv al Sf. Sinod. Cum să-şi 
exercite acest drept, care are 
caracter de veto, când în Co- 
misiuni Sf. Sinod este repre- 
zentat numai printr'un Singur 
membru? El va putea fi ma- 
jorat totdeauna de ceilalţi 4 
membri, făcând iluzorie afir- 
marea drepturilor Bisericii, 
Prin urmare, formula proiectu- 
lui trebue să fie neapărat îm- 
bunătăţită, | 

Sf. Sinod, ocupându-se în 
sesiunea din urmă de chesţi- 
unea aceasta, a judecat la fel, 
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convenind că cercetarea can- 
didaţilor, din punct de vedere 
dogmatic-moral, are să se facă. 
numai de Sf. Sinod şi înainte: 
de ţinerea concursului, căci 
hotărârea luată trebue să aibe. 
o valoare eliminatorie în sen- 
Sul, că cei excepţionaţi de el 
urmează să fie înlăturați dela. 
concurs. 

Această soluție o găsim 
de altfel propusă chiar de 
Consiliul Facultăţii de Teolo- 
gie din Bucureşti în Memoriul. 
citat mai sus, când zice: „Pro- 
cedura ce are a se observa la 
numirea lor (a profesorilor], 
trebue să urmeze după prea- 
labila consultare şi recoman-. 
daţiune a autorităţii bisericeşti. 
care este în drept a se încre- 
dința despre cultivarea şi pro- 
gresul ştiinţelor teologice la 
Facultate şi a face cuvenitele: 
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propuneri Ministerului de In- 
strucţiune“ (pag. 90). 

Aceiaş modalitate o gă- 
sim şi în raportul prezentat 

Congresului Naţional Biseri- - 
cesc din 1929, de către Comi- 
sia culturală, prin păr. Valeriu 
Iordăchescu, profesor al Fa- 
cultăţii de Teologie din Chi- 
şinău, unde se spune: „Cere- 
rile candidaţilor pentru cate- 
drele dela Facultăţile de Te- 
ologie, însoţite de lucrări, se 
vor înainta Sf. Sinod, care le - 

:- Va examina şi apoi le va re- 
comanda forurilor în drept. Sf. 
Sinod exercită controlul său 
asupra Facultăţilor de Teolo- 
gie“ (conf. Desbaterile  Con- 
gresului Naţ. Bis. pag. 46]. 

2. Controlul Învăţământului. 

Deasemenea Sf Sinod 
cere, să i se garanteze dreptul 
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permanent de control dogma- 
tic-moral asupra Facultăților, 
fixându-se pe cale de regula- 
ment modalităţile, după care 
el are să fie exercitat. Acest 
drept de control este prevă- 
zut de altfel şi în art. 3 lit. i. 
din Statutul bisericesc unde se 
spune: „Atribuţiunile Sf. Sinod 
Sunt: a-şi da asentimentul la 
numirea profesorilor dela Fa- 
cultăţile de Teologie şi a su- 
Praveghea învăţământul teolo- 
gic din punct de vedere dog- 
matic“. Dar ca dispoziția să 
devină obligatorie şi pentru 
Facultăţi, ea trebue să fie tre- 
cută în cuprinsul Legii învăţă- 
mântului superior, 

Examinând cererile for- 
mulate de Sft. Sinod, le găsim 
perfect normale, nu numai 
pentru că ele derivă din dreptu- 
rile divine ale Bisericii, ci şi 
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pentru că sunt în plin acord 
cu sistemul adopiat de toate 
ţările, unde există F acultăţi de 
Teologie încadrate în Univer- 
sitate. Ajunge să citez Polonia, 
Bavaria şi Prusia, unde Sta- 
tul a rezolvit problema ce ne 
interesează, exact în acelaş fel, 
lată ce citim în Concordatele 
Statelor pomenite, relativ la ra- 
porturile legale dintre Biserică 
Şi Facultăţile de Teologie: 

Bavaria, art, III. din Con.- 
cordat: „Numirea sau admite- 
rea profesorilor şi docenţilor 
la Facultăţile de Teologie din 
universităţi şi la înaltele şcoli 
Hlsofice-teologice, asemenea şi 
a profesorilor de religie dela 
institutele superioare de învă- 
țământ, va urma din partea 
Statului numai atunci, când 
împotriva candidaţilor nu se 
va ridica nici o obiecţiune din 
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partea Fpiscopului diecezan. 
competent. 

„În cazul, că cineva dințre 
profesorii numiţi este excepţi- 
onat pe motive serioase de 
către Episcopul diecezan, din 
cauza doctrinei sale sau a con- 
duitei morale, atunci guvernul 
se va îngriji de o înlocuire co- 
respunzătoare pe altă cale, 
fără atingerea drepturilor câ- 
ştigate față de Stat“, 

Prusia, art. XII din Con- 
cordat (anexa): „Inainte ca 
cineva să fie numit sau admis 
ca profesor la una din Facul- 
tăţile Teologice catolice, va fi. 
ascultat Episcopul competent, 
spre a se vedea, dacă nu are 
de ridicat obiecţiuni, împotriva 
celui propus, din punct de ve- 
dere al doctrinei sau al con- 
duitei morale“. 

Va! 

 



  

Polonia, art. XIII din Con- 
cordat: „In toate şcolile pu- 
blice, cu excepţiunea celor su- 
perioare, învăţământul religios 
este obligator. Acest învăţă- 
mânt va fi predat tinerimei ca- 
tolice de către profesori nu- 
miți prin autorităţile şcolare, 
cari îi vor alege exclusiv dintre 
persoanele autorizate de către 
Episcopul lor a preda religia. | 

„În cazul când Episcopul 
ar retrage unui profesor au- 
torizaţia pe care i-a dat-o, a- 
cesta va fi lipsit de dreptul” 
de a preda religiunea. | 

«Aceleași principii privi- 
toare la alegerea şi revocarea 
profesorilor vor fi aplicate şi 
profesorilor, agregaţilor şi do- 
cenţilor universitari dela Fa- 
cultățile de teologie catolică 
(ştiinţe eclesiastice] din Univer- 
sitățile de Stat“. 
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Rămâne deci de ales între 
două formule: sau examinarea 
prealabilă a cererilor candida- 
ților de către SE. Sinod, sau 
participarea reprezentantului 
acestuia în Comisia de exa- 
minare dela Facultate. In am- 
bele cazuri însă cu dreptul 
explicit de veto, din punct de 
vedere dogmatic-moral, con- 
diție, care spre a fi operantă, 
trebue să fie precizată chiar 
în textul legii. 

3. Hirotonia Profesorilor. 

Proectul prevede în art. 
20 hirotonia profesorilor, cu 
excepţia celor de discipline 
ajutătoare. Sf. Sinod în schimb 
socoteşte, că fofi profesorii 
trebue să fie hirotoniți. Mă 
întreb, cum este mai bine? 
Intrucât Facultatea nu pregă- 
teşte numai preoţi, ci are şi 
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O menire de creiare a ştiinţei 
teologice, nu cred că valoarea 
ei trebue condiționată în mod 
absolut de darul preoţiei. De 
aceea și în acest punct, ni se 
pare mai acceptabilă. propune- 
rea Facultăţii de Teologie din 
Bucureşti, exprimată în acelaş 
Memoriu dela 1887, Consiliul 
zice: „In ce priveşte sfarea 
personală a docenţilor şi pro- 
fesorilor, adică dacă ei trebue 
să fie clerici în trepte ierar- 
hice, sau în afară de aceste 
trepte, nu impoartă aşa de mult, 
întrucât ei posed încrederea 
Bisericei şi a Statului şi în- 
trucât teologia ca ştiinţă poate 
deveni proprietâtea oricărui 
spirit; excepţiune. poate face 
în această privire numai Dog- 
matica şi Morala. Totuş, stă 
în firea lucrului, a fi preferaţi 
ca docenţi şi profesori la Fa- 
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cultatea de Teologie, clerici 
din treptele ierarhice, dacă ar 
poseda titluri academice şi ar 
întruni condiţiunile de admi- 
sibilitate, stabilite prin lege în 
echivalență cu clericii în afară 
de treptele ierarhice“ [p. 80). 

lată o soluţiune, pe care: 
O găsim fericită, fiindcă împacă 
extremele. De altfel tot în acest 
sens s'a şi format tradiţia în 
Facultăţile noastre de Teologie, 

“păstrată până în ziua de astăzi, 

b] Legea subvenționării 

Bisericii. 
  

Iată punctul nevralgic al 
politicii bisericești de stat. 
Nimic n'a turburat mai adânc 
Biserica ortodoxă în cei din 
urmă ani, decât chestiunea iri- 
tantă a subvenţionării materiale. 
Și pe bună dreptate. Căci după 
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un trecut de suferințe şi de 
sărăcie, în care totuş a păstrat 
cu vrednicie flacăra credinţei 
şi a conştiinţei naţionale, ea 
socotea, că are dreptul să se 
aştepte în România, nu numai 
la o reparaţie prealabilă faţă 
de celelalte culte, toate bine 
înzestrate, ci şi la un tratament | 
preferenţial, în virtutea cali- 
tăței sale de Biserică domi- 
nantă a Statului. In împre- 
jurări similare, orice ţară con- 
ştientă de datoriile ei, ar fi pro- 
cedat la fel. La noi însă, sa 
întâmplat tocmai dimpotrivă. 
Explicaţia este din cele mai 
simple: lipsa de prețuire a Bi- 
Sericii în ordinea vieții de Stat. 

| Din această cauză, n'am 
avut şi nu avem nici astăzi o 

„Politică bisericească, trasată 
măcar în liniile ei generale. 
Căci, ceea-ce cuprind pro- 
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gramele partidelor politice în 
această privință, se reduce de 
obicei la câteva fraze sonore 
şi pretenţioase, cu totul lipsite 
de soiuţiuni, dar în schimb cu 
atât mai potrivite să servească 
magia fosforescentelor faţade 
electorale. 

Nu-i mirare deci, să vedem 
cum această absenţă de pre- 
ocupări bisericeşti în sbuciumul 
oamenilor noştri politici, ne-a 
dus la stări de lucruri atât de 
absurde, încât ele ar fi aproape 
de necrezut, dacă nam avea 
sub ochii noștri realitatea pro- 
belor. Priviţi în paralelă cifrele 
bugetului 1931 și vă minunaţi: 

Statul acordă din tezaurul public : 
Episcopiei ortodoxe din Cluj Lei 

1.491.600— - 

Episcopiei reformate din Cluj 
Lei 1.516.034:— 

Episcopiei ortodoxe din Oradea 
Lei 1.465.680:-— 
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Episcopiei unite din Oradea Lei 
1.899.757-— 

Academiei teologice ortodoxe din Cluj Lei 1.418.640:— 
Academiei teologice reformate 

din Cluj Lei 1.576.013-— 

Statul plăteşte pe: 
Consilierii patriarhali lunar cu Lei 12.580-— 
Consilierii maghiari (cânonici) cu 

Lei 15.090:— 
Consilierii uniți (canonici) cu 

Lei 17.140:—. | 

In total Statul plăteşte 
pentru: | 

Biserica ortodoxă 58 consilieri 
cu un total de Lei 7.754.880:— 

Biserica catolică 49 Canonici cu 
un total de Lei 9.269.300:— 

Sfatul plăteşte pentru: 
Biserica ortodoxă 73 Protopopi 

(la circa 13 milioane credincioşi). 
Biserica unită 78 Protopopi (la 

1.200.000 credincioși). 
Și pentru a avea O, icoană 

generală a situaţiunei, vom 
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arăta cât reprezintă în pDro- 
cente, sumele acordate Cul- 
telor pe 1931, raportate la nu- 
mărul sufletelor : 

Ortodocşii (12.900.000) suilete pri- 
mesc Lei 613.060.119:— deci 47% 

Uniţii (1.200.000 suflete) primesc 
Lei 105.320.669.— deci 87%. 

- Catolicii impreună (2.650.000 
suilete) primesc Lei 158.140.741:— deci 
124%. . | 

Luteranii (300.000 sunete) pri- 
mesc Lei 17.637.698'— deci 58%, 

Reformaţii (600.000 sutlete) pri- 
mesc Lei 53,252.767-— deci 88%. 

Unitarii (70.000 suilete) primesc 
Lei 9.054.284— deci 129%. 

Mohamedanii (160.000 suflete) 
primesc Lei 12.498.554'— deci 78%. 

lar dacă sar fi respectat, 
pe lângă proporţia numerică, 
şi celelalte 2 criterii de sub- 
venţionare, stabilite în art. 31 
din Legea Cultelor, anume şi- 
tuația materială şi nevoile reale 
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ale fiecărui Cult, se ajungea la 
astfel de rezultate, cari făceau 
de prisos subvenţionarea unora | 
dintre Culte, sau în orice caz, 
reducerea lor la sume foarte 
mici. 

Căci este suficient să ne 
amintim, cum de pildă, Cultul 
cafolic dispunea numai în moşii 
de fantastica întindere de 
586.121 jugăre, apoi numeroase 
imobile mari prin toate oraşele 
Ardealului şi în fine conside- 
rabile valori mmobi/e, cari toate | 
laolaltă reprezintă sume de 
miliarde. Mai puţin strălucită, 
dar desigur respectabilă, se 
prezintă şi situația materială 
a celorlalte Culte minoritare, 
cari toate s'au bucurat de larga 
ocrotire a Statului unguresc. 
Pe când Biserica ortodoxă din 
Ardeal, abia dispunea de 1012 

„jugăre pământ şi câteva imo- 

ge 83



e 

bile modeste, prin cele 3 centre 
ierarhice de odinioară. 

De altfel consemnarea ave- 
rilor bisericeşti, intreprinsă de 
“Ministerul Cultelor în 1925, a 
dat rezultate neaşteptate. Intre 
altele s'a constatat, că se pot 
întreținea integral din mijloace 
proprii: 2%, din parohiile or- 
todoxe ardelene şi 3%, din cele 
ortodoxe ale vechiului regat, 
apoi 5%, din cele unite, 21%, 
din cele maghiare unitare, 23%, 
din cele maghiare reformate, 
53%, din cele maghiare catolice 
şi 85% din cele /uterane. [Cf. 
A. Lapedatu, discurs rostit în 
Senat la legea Bisericii Orto- 
doxe din 1925). 

Dat fiind interesul Cultelor 
minoritare de a declara veni- 
turi cât mai mici, spre a ob- 
ține subvenţii cât mai mari 
dela Statul românesc, desigur 
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că aceste cifre trebue să fie 
majorăte cu cel puţin 50%, 
spre a ne apropia de adevă- 
rata lor stare materială. 

In asemenea condițiuni este 
uşor să ne dăm seama, că si- 
stemul actual de subvenţionare 
constitue cea mai neînchipuită 
Privilegiere a Cultelor minori. 
tare, dar în acelaş timp Şi cea 
mai dureroasă sacrificare a 
„Bisericii ortodoxe. 

O schimbare urgentă și 
radicală a acestui sistem po- 
litic, fundamental greşit, se im- . 
pune mai presus de orice con- 
troversă. Soluţia este limpede, 
pentru cei cari cunosc precis 
problema bisericească, Anume 
arbitrarul bugetar de astăzi, 
în funcţie de superticialitatea 
şi atotputernicia ministerială, 
trebue să fie înlocuit cu Sigu= 
ranța de drepta legii de -Stat. 
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Ne trebue deci o lege specială. 
a subvenţionării Cultelor, aşe- 
zată pe principiile art. 31 men- 

_-ţionat mai sus. 
| E de mirare, că ea na 
fost întocmită până acum, deşi. 
o prevedea de mult art. 21 din 
legea de organizare a Bisericii. 
ortodoxe dela 1925, cum şi art. 
32 din legea pentru regimul 
general al cultelor. 

Art. 21 spune lămurit: 

„Statul, va pune la cerere, 
_prin Ministerul Cultelor, la dis- 
poziţia Bisericii, sumele nece- 
sare pentru a complecfa — după 
norme generale, sfabilite prin 
lege şi în armonizare cu sala- 
riile funcţionarilor publici — 
veniturile Clerului şi plata func- 
ționarilor eclesiastici şi pentru 
a acoperi şi alte lipsuri ma- 

teriale“. | 
Prin urmare, această lege 
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va avea să stabilească norme 
generale, nu numai cu privire 
la salarizare, ci şi relativ la 
sumele pe cari Statul le pune 
la dispoziţia Bisericii pentru 
alte nevoi materiale ale ei. Cu 
alte cuvinte, Legea vizează o 
rezolvire complectăa problemei 
bisericeşti bugetare. lată, de ce 
ea are 0.'importanţă atât de. 
covârșitoare. - 

Dar pentru ca legea să 
fie întocmită, art. 21 o condi- 
ționează de o lucrare preala- 
bilă, când spune textual: „Insă 
numai după o. prealabilă con- 
statare a necesităţilor faţă de . 
veniturile, de cari dispun păr- 
țile constitutive bisericeşti, cari 
reclamă ajutoare:, 

Această operaţiune este 
destul de dificilă. Totuş ea a 
fost intreprinsă, cum spuneam, 
în 1925 de către Ministerul 
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Cultelor, însă dosarele strânse 
nu Sau putut studia complect, 
atât din cauza plecărei guver- 
nului, cât şi în parte, din lipsa 
de preciziune a datelor. Lu- 
crarea trebue reluată şi dusă 
la capăt cu toată stăruința, după 
o verificare atentă nu numai 
în biurouri, dar unde e nevoe 
şi printriun control la faţa lo-: 
cului. Mai complicată se pre- 
zintă această consemnare de 
venituri în ce priveşte Cultele 
minoritare, cari având nume- 
roase averi în imobile, bunuri, 
efecie, etc. reclamă timp şi 
trudă multă, spre a fi cunoscute 
exact. Dar şi aici Statul are 
mijlocul de a preveni inconve- 
nientele, servindu-se de experţi 
cinstiţi, bine orientaţi în viaţa 
şi organizaţia acestor Culte. 

Stabilindu-se, în temeiul 
acestei lucrări, măsura capaci- 
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tăţii de plată a Bisericii orto- 
doxe, Statul la rândul lui va 
calculă partea de contribuţie, 
ce revine în sarcina tezaurului 
public. Abia după aceasta va 
trece la alcătuirea iegii de sub- 
venfionare, care prin carac- 
terul ei juridic are să garan- 
teze cât mai bine drepturile Bi- 
sericii la ajutorul Statului, în- 
lăturând nesiguranța în care o 
ţine astăzi puterea executivă, 
cu politiceştile ei chirurgii 
bugetare. 

Cum însă partea esențială 
a legii de subvenţionare este, 
după: credința noastră, pro- 
blema salarizării Clerului şi 
funcţionarilor bisericeşti, ne 
întrebăm cu drept cuvânt, cari 
au să fie criteriile ei? Ni se 
pare, că ele pot fi deduse din 
însăş litera şi spiritul art. 21 
des pomenit aici. Mai întâi, 
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Clerul și funcţionarii trebue în-. 
treţinuţi de chiar instituţia ai 
cărei slujitori sunt, adică de 
Biserică. Şi numai întrucât mij- 
loacele acesteia nu ajung, să 
vie concursul Statului. Deci, 
salariu dela Biserică complectat 
de căfre Stat. Am putea numi. 
această soluţiune sistemul sa- 
iarizării mixte. EL este adoptat. 
de către acele Ţări, unde Bi- 

„serica, organizată pe bază au- 
tonomă, se găseşte în alianță 
cu Statul. | 

Intrucât Legea statutului 
“funcţionarilor publici, recu- 
noaşte prin art. 1 eclesiasticilor 
calitatea de funcţionari publici, 
urmează în chip logic să li se 

- „aplice şi lor aceleaşi norme de. 
“salarizare, cu recunoaşterea 
dreptului la gradații. Iată al 
doilea criteriu. Şi în sfârşit 
pensionarea Clerului şi a slu- 
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jitorilor bisericeşti în sarcina 
Statului. In acest scop, ei vor. 
rămânea şi pe viitor membri 
ai Casei de pensiuni, făcându- . 
li-se reţinerile legale, iar Epar- 
hiile cu fonduri proprii de 
pensiuni le vor vărsa la Stat, 
în condiţiunile ce se vor sta- 
bili pe temeiul unui acord.t 

Şi acum o ultimă obser- 
vație. In rândurile unei părţi a 
Clerului ortodox, sa ivit un 
curent ostil principiilor fixate 
de art. 21 relativ la salarizare. 
Ariume se cere, ca salarizarea 
să se facă integral de către 
Sfat, cu neglijarea calculărei 
veniturilor, pe cari preoțimea 
le are dela Biserică. Clerul 
pretinde, că în concepţiunea 
art. 21 nu-și. vede asigurată 
juridiceşte, existenţa materială, 

* Soluția ideală ar fi, ca și pensio- 
narea să rămână în atribuția Bisericii, 
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deoarece neprevăzându-se dela 
Stat un salar fix, ci numai o com- 
plectare prin subvenție, acea- 

„sta n'ar fi exigibilă în justiţie. 
„Mai întâi, însăş ideea aler- 

gării Preotului la Tribunale, 
pentru incasarea salarului, 
trebue să ne repugne. Aceasta 
ar însemna, să aducem Clerului 
şi Bisericii ortodoxe o adâncă 
şi nemeritată ofensă. Deci, să 
înlăturăm din discuţie asemenea 
ipoteze jignitoare, oprindu-ne 
numai la substratul de drept 
al chestiunii. Din moment, ce 
membrii Clerului sunt decre- 
taţi funcționari publici, aceasta 
înseamnă garantarea legală a: 
unui complex de drepturi, prin- 
tre cari evident cel dintâi este 

„dreptul la salariu. Astfel Şi 
pentru ei are caracter de saiar 
tot ceea ce primesc, în mod 
regulat şi constant, ca echiva- 
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lent în bani sau în natură, 
pentru servicii prestate în 
Strânsă legătură cu funcțiunea 
lor. Origina acestui echivalent 
material, ca și inodaiitățile de 
achifare, nu ating întru nimic 
aspectul juridic al salarului. 
Cât pentru dreptul de acţiune 
în justiţie, dacă e să-l discutăm 
teoretic — căci practic îl so- 
cotim imposibil — apoi el ră- 
mâne întreg nu numai în cazul 
salarului, ci pentru orice fel de 
revendicări sau prestațiuni cu 
titlu just. Aceasta este o normă 
elementară de drept comun. 

In consecinţă, motivele de 
îngrijorare invocate de Cler, 
trebue să dispară. Interesele 
de viaţă ale preoţimei vor fi 
bine apărate în concepția art. 
21, pentru că ele se confundă 
cu ale Bisericii însăş, care va 
avea toată grija, ca soluţiunile, 
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ce se dau în această problemă 

capitală, să fie în perfectă con- 

cordanţă cu aspiraţiunile ei le- 
-gitime. | 

c] Politica bisericească 

exfernă. 
  

Un capitol important, dar 
neglijat, al politicei de Stat, 

trebue să fie preocuparea de 
soarta Bisericii ortodoxe din ' 
străinătate. La numără aproape 
un milion de suflete româneşti, 
cari nu pot fi lăsate să piară, 

fie prin convertirea lor la altă 

credinţă, fie prin desnaţionali- 
„zarea sigură, ce le pândește. 
Până acum, guvernele ţării au 
dat o anumită ocrotire numai 

fraţilor noştri din Macedonia, 
intreţinând pe seama lor câ-- 
teva biserici şi şcoli de cul- 
tură. Dar noi îi avem mai nu- 
meroși şi mai expuşi în Ucraina, 

94



e 

Jugoslavia, Bulgaria, Albania 
Şi în Statele Unite ale Ame- 
Ticei. | 

Este o datorie naţională de 
mâna întâi pentru Stat să se 
ocupe, direct şi indirect, de 
viaţa lor, prin fixarea unui plan 
de acțiune sisfematică, consim- 
țită de toate partidele de gu- 
vernământ. Acest program 
poate fi conceput pe temeiul 
principiului de. reciprocitate, 
întrucât aproape toate Statele 
pomenite au şi ele la rândul. 
lor conaționali pe teritorul 
“Statului nostru. Avantagiul unei: 

„ asemenea formule este, că ni 
sar deschide calea unor legă- 
turi oficiale cu fraţii de peste 
hotare, scutite de neplăcerile 
acţiunilor lăturalmice, cari duc 
de obiceiu la suspiciuni supă- 
rătoare şi la inutile conflicte 
diplomatice. 
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Conducerea supremă a Bi- 

sericii ortodoxe a şi fixat, în 
cel din urmă deceniu, jaloanele 
acestor relațiuni, cari: desigur 
ar luă forme concrete şi rod- 
nice, dacă Statul le-ar acorda 
toată atenţiunea şi tot concursul 
pe cari ele îl merită. Printr'o 
asemenea pafronare de ordin. 
bisericesc, venită din partea 

- Statului, salvăm nu numai cre- 
dinţa şi naționalitatea Româ- 
nilor de sub stăpânirile străine, 
dar servim şi strângerea re- 
lațiunilor politice cu statele re- 
spective, întărind liniştea şi 
prosperarea ţării noastre. Mă 
gândesc, îndeosebi, la servi- 
ciile nepreţuite, ce ni le-ar aduce 
în America, prin Românii de 
acolo, Episcopia misionară în- 
fiinţată de curând, dar lăsată 
tără nici un sprijin material din 

partea Statului nostru. 
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Nu trebue perdut apoi din 
vedere, rolul important ce-i re- vine Bisericii. noastre în viaţa 
Orientului ortodox. Sa spus de atâtea ori, că după prăbu- şirea Rusiei, soartea întregei ortodoxii a trecut în mâinile României. Toate paâtriarhaiele 
răsăritene, în frunţe cu cel dela „ Constantinopol atâţ de.prigonit, şi-au perdut strălucirea de altă - dată, luptând astăzi cu cele mai mari dificultăţi. Ele se îndreaptă încrezătoare spre Bucureşti, de unde. aşteaptă ocrotirea şi îndrumarea, ca în zilele de neuitată glorie din vremea lui Vasile Lupu şi C onstantin Brân- 

Coveanu. A relua firu] acestei admirabile tradiţii voevodale, nu Înseamnă numai a reface* si- tuaţia creştinismului Oriental, atât de grav lovit de ofensivele. 
viguroase ale credințelor apu- 
2 
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sene, ci a spori în acelaş timp 
şi prestigiul politic al României, 
căci ar ajunge, pe calea aceasta, 
să exercite şi ea asupra Orien- 
tului un mandat, ce-i drept neo- 
ficial, dar real, alături de ma- 
rile Puteri protectoare. £. puţin 
aceasta? Desigur, că nu. 

lată prin urmare, atâtea 
motive, cari justifică inaugu- 
rarea unei politici bisericeşti 
externe, concepută în cadrele 
unui program sistematic, eşit 
din cea mai deplină înțelegere 
a Bisericii ortodoxe cu Statul 
românesc. 

Concluziuni: 

Expunerile de faţă, chiar 
în forma lor succintă, ne duc 
la câteva concluziuni clare Şi 
instructive. Mai întâi, ele ne 
pun în situația de a ne formă 
0 convingere mai dreaptă şi 
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mai temeinică, despre valoarea 
Bisericii ortodoxe şi rolul ei ho- 
tărâtor în desvoltarea Statului. 

Serviciile eminente şi ne- 
întrerupte, pe cari ea le-a adus. 
neamului nostru în tot cursul 
vieţii lui istorice, i-au asigurat 
pentru totdeauna dreptul de a 
i privită, ca parte esenţială a 

- Patrimoniului nostru naţional. 
De aceea Statul, de care s'a 
simţit atât de strâns legată, 
încât formă aproape un tot 
organic cu el, are datoria să 
vadă şi pe viitor în Biserica 
ortodoxă, acelaş nepreţuit şi 
indispensabil factor al exi- 
stenţei sale politice. Şi recu- 
noscând, că ea deţine cel mai 
puternic isvor de energie şi 
de sănătate sufletească a nea- 
mului, să-i acorde toată solici- 
tudinea, de care Biserica are 
nevoe, pentru împlinirea mi- 

Z* . 93



IE N RIN ADANC ORA AER, 

Siunei sale în cadrul Statului 
şi pentru folosul lui. 

Astfel îi va respecta ne- 
Ştirbită autonomia dobândită, 
favorizând prin toate mijloa- 
cele, acţiunea ei pentru orga- 
nizarea democratică a aşeză- 
mintelor sale, în spiritul nouilor 

legiuiri bisericeşti. j 
| Statul va combate, fără 
concesiuni, toate încercările cari 
ar tinde să vicieze atmosfera 
de puritate morală şi de solj- 
darifatea religioasă din sânul 

„Bisericii, spre a o aservi iarăş 
relelor deprinderi ale parti- 
delor politice. În această or- 
dine de idei, o preocupare se- 
rioasă trebue să fie găsirea 
modalităţilor, de a scoate Bi- 
serica din vâltoarea /uptelor 
politice, cari îi ating stințenia 
şi-i pătează prestigiul, prin 
antrenarea clerului parohial în 
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arena de violenţă şi de vrăj- 
măşie a pasiunilor electorale. 

Tocmai această îndepăr- 
tare de a/farele credinții şi 
frecventarea avidă â cluburilor 
politice, este una din cauzele 
grave, ce a contribuit la dimi- 
nuarea respectului moral, pe 
care orice Stat îl datoreşte in- 
stituţiei divine a Bisericii. O 
experienţă tristă sa făcut nu. 
demult, când reprezentanţii 
Statului, trecând peste autori- 
tatea legală a FEpiscopatului 
nostru, şi-au îngăduit să trateze - 
problemele financiare ale Bi- 
sericii cu câţiva preoți de mir, 
ajungând, tocmai din pricina 
acestor răsturnări de roluri, la 
păgubirea fatală a celor mai 
mari interese de viaţă biseri. 
cească. . i - 

De aceea se impune, cu 
toată seriozitatea, o schimbare 
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de mentalitate, care nu poate 
veni decât din efortul hotărât 
şi conştient al bărbaţilor noştri 
de Stat, de a se apropia cu 
deplină sinceritate de Biserică, 
ca din cunoaşterea directă a 
idealurilor ce o frământă, să. 
răsară sigură şi caldă, iubirea 
ei neumbrită şi Susținerea ei 
generoasă. 

Nimenea din cei iniţiaţi nu 
se mai îndoeşte, că unul din 
mijloacele principale, cari au 
să determine această necesară 
preiacere de concepţie, este. 
restabilirea Ministerului de 
Culte. Utilitatea lui o justifică. 
nu numai vifregia, cu care a 
fost tratată Biserica ortodoxă 
în cei din urmă doi ani, dar: 
mai ales programul larg de 
viitor, schiţat de noi în studiul 
de faţă şi care nu se va putea 
realiză, decât fiind concentrat. 
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în mâinile unui. Minister inde- 
pendent, cu atribuţii de com- 
petință reală, deplin stăpân pe 
acţiunile lui, dar şi răspunzător 
de rodnicia lor în faţa ţării 
întregi. 

Abia atunci, când această 
nouă politică bisericească va 
deveni o realitate, se va putea 
spune, că Biserica ortodoxă a 
fost pusă şi de fapt în situaţia 
meritată, de a-şi afirmă, cu toată 
strălucirea, nu numai rosturile 
ei dumnezeești în lume, ci şi 
dominanța sufletească incon- 
testabilă în viaţa naţională a 
Statului românesc. 

Go 
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B. Statalși cultele minoritare, 
IL. 

Importanţa problemei, 

Una dintre cele mai im- 
portante şi mai delicate pro- 
bleme politice, din câte s'au 
impus spre rezolvire Statului 
românesc întregit, este fără în- 
doială problema cultelor 7Nino- 
zitare. Aceasta din motivul, că 
ea ne duce în domeniul vast 
şi infinit al religiei, puterea ce 
a fost în toate vremurile ele- 
mentul stăpânitor al sufletului 
omenesc și factorul hotărâtor . 
în evoluţia societăţilor, în na- 
şterea şi desvoltarea Statelor. 
Când această religiune a luat 
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forme concrete de viaţă, orga- 
nizându-se în instituţia socială - 
numită Biserică, existenţa ei 
sa resimțit ca o mare forţă 
morală, reuşind să se facă in- 
dispensabilă pentru State, fie 
;contopindu-se cu ele în urmă- 
rirea aceloraşi idealuri umane, 
tie dominându-le, când velei- 
tăţi străine de misiunea ei di- 
vină, o coborau spre năzuinți 
de ambițioasă tutelare politică. 

Statele şi-au dat seama 
totdeauna de această mare rea- 
litate a Bisericii, isvorâtă din 
fluidul tainic al misticismului 
Teligios, indisolubil legat de 
fiinţa omenească şi capabil să 
determine curente de înălțare 
sau de cădere în viaţa -popoa- 
relor. De aceea, în toate epocile, 
Biserica a constituit pentru 
State o preocupare politică de 
mâna întâia. 
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II. 

Cultele noui din România. | 

Prin înfăptuirea unităţii 
noastre politice, și-au făcut in- 
trarea în Statul românesc o. 
serie de culte istorice, toate cu 
tradiţia şi interesele lor deo- 
sebite, aproape străine de viaţa 
naţională a României. Ele s'au 
văzut deodată rupte brusc din 
legăturile seculare, ce le aveau 
cu Statele lor de origină, fapt 
care le-a pus la început în im- 
pasul de a nu voi, sau a nuputea 
să se adapteze nouii situaţiuni 
politice, ci de a căuta să se 
mențină în cadrele vechi. 
Aceasta le-a împins într'o izo- 
lare păgubitoare, nu numai 
pentru ele înşile, dar şi pentru 
marile interese de consolidare 
ale noului Stat românesc. Şi 
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fiindcă România, la rândul ei, 
nu le putea aranja situaţiunea 
de drept public înainte de sta- 
bilirea pactului nostru funda- 
mental, sa produs fenomenul 
anormal, că toate Cultele mi- 

noritare, până şi cel catolic- 
românesc, şi-au păstrat neştir- 

bită vechea lor organizare, fără 
considerare la nouile hotare 

ale Ţării, suprimând, însă, în 

acelaş timp, toate raporturile 
de drept, în cari trebuiau să - 
se găsească cu noua suvera- 
nitate națională. 

Cu alte cuvinte, Cultele 
şi-au dat, prin ele înşile, o au- 
tonomie complectă, pe care nu-o 
avuseseră nici în Ungaria, iar 

simultan cu aceasta au înlă- 

turat toate drepturile Statului, 
menţinându-i cu generozitate 
doar obligaţiunile, pe cari le 
aveă în epoca ungurească. Şi 
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atunci am putut constata iarăşi 
fenomenul nefiresc, de a vedeă 

„păstrate pentru Cultele mino. - 
ritare toate privilegiile, toate 
averile -şi latifundiile — pro- 

„prietăți de Stat — cu enor- 
mele beneficii ce rezultau din 
instituţia Patronatului medieval, 

“şi în plus cu subvenţiile con- 
siderabile, pe cari Statul Român 
continua să le acorde, cu ne- 
înțeleasă munificenţă, ca şi pe 
vremea ungurească. 

In schimb trebuie subliniat, 
că Bisericile minoritare, gă- 
sindu-se într'o perfectă identi- 
tate de concepții şi aspiraţiuni 
cu Statele lor de altă-dată, au 
continuat să se menţină în 
aceeaș ideologie şi în cadrul 
nouii lor Patrii, manifestând 
adeseori atitudini şi tendințe 
vădit ostile Statului românesc. 
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TI. 

Concepţia politică - 

a Statului. | 

Inainte detoate, se impunea 
stabilirea concepţiei politice a 
României, relativ la regimul . 

Cuitelor. Ea a fost cuprinsă în 
noua constituţie şi anume: /e- 
gătura dintre Stat şi Culte, pe * 
temeiul libertății şi a protec- 
țiunii lor egale. Fixând această 
doctrină Statul nostru a rămas 
credincios tradiţiei politice ro- 
mâneșşti, care na cunoscut ni- 
ciodată sistemul separațiunii, 
incompatibil cu trecutul şi cu 
interesele permanente ale nea- 

- mului nostru. 

Acest sistem al /egăturei 
dintre Stat şi Biserică e fericit 
şi norocos pentru amândouă 

- aşezămintele, fiindcă în fond 
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amândouă urmăresc acelaș 
ideal de perfecţiune, unul în 
ordinea religioasă, iar celalalt 
în ordinea juridică. Astfel, ne- 
voia unei colaborări sincere şi 
constante, între aceste două 
puteri, constituie” o evidenţă 
politică, ce nu mai comportă 
demonstrare. Dar, pentru ca 
această colaborare să ia fiinţă, 
era necesar să se stabilească 
cât mai precis condiţiunile le- 
gale, în cari ea urma să se 
desfăşoare, cu alte cuvinte se 
impunea o reglementare în 
forme juridice a raporturilor 
dintre Stat şi diferitele Culte. 

IV. 

Legea Cultelor. 

Această operă sa înfăp- 
tuit, cu destule greutăţi, în 1928, 
prin votarea legii privitoare 
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la regimul general al Cultelor. 
Care este principiul de bază 

al sistemului politic adoptat de 
legea cultelor? Statul, ca unica 
putere suverană în teritoriul 
său, recunoaşte cultelor cali- 
tatea de corporaţiuni publice, 
acordându-le personalitatea ju- 
ridică de drept public. Şi fiindcă 
atributul esenţial al personaii- 
tăţii juridice de drept public 
este aufonomia, Statul a con- 
venit să le dea şi autonomia 
în condiţiile cele mai bune. Cu- 
vântul <aufonomie» na fost 
trecut nici în Constituţie şi nici 
în lege, pentru a nui se daun 
înțeles potrivnic unităţii naţio- 

“nale a Statului. Dar existenţa 
autonomiei se desprinde din 
textul legii (art. 11]. In ce con- 
sistă ea? In dreptul cultelor 
de a-şi conduce, reglementa şi 
administra, prin organele lor 
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proprii, toate afacerile biseri- 
ceşti de ordin spiritual, cultural 
şi economic, fără nici un ame- 
sfec străin. Dar, pentru ca 
această autonomie să rămână 
în cadrele ei normale, legea 
stipulează, că ea are să se 
menţină în marginile ordinei 
publice, a bunelor moravuri şi 
a legilor de organizare a Sta- 
tului. Această rezervă este 
frâna legală a autonomiei bi- 
sericeşti, dictată atât de prin- 
cipiul suveranităţii naţionale, 
cât şi de faptul subvenţionărei 
materiale a Cultelor. 

Este concepția modernă 
adoptată de toate Statele, cari 
au pus la baza raporturilor lor- 
cu Bisericile, doctrina politică 
a colaborării. In virtutea ace- 
stei concepțiuni, Statul se simte 
îndreptăţit să participe într'o 
anumită măsură la activitatea 
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externă a Bisericii, fie prin 
acte de colaborare, [aprobarea 
statutelor de organizare, înfiin- 
țarea Eparhiilor, constituirea - 
şefilor bisericeşti, executarea 
hotărârilor disciplinare, incas- 
sarea  coniribuţiunilor biseri- 
ceşti, nostrificarea diplomelor 
teologice din străinătate, etc., 
fie prin Supravegherea şi con- 
irolul activităţii Cultelor [circu- 
lări de interes obştesc, revi- 
zuirea gestiunilor. de conturi, 
încuviințarea ajutoarelor din 
străinătate, autorizarea achizi- 
țiunilor cu titlul de gratuit etc.) 

V. 

Atitudinea minorităţilor 
față de legea Cultelor. 

Minoritățile confesionale 
— cu excepţia cultului mozaic 
— Sau pronunțat în parlament 
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contra legii Cultelor, unele de- 
“ clarând că o resping în bloc 

[cazul Episcopului săsesc), ce- 
lelalte parţial, sub rezerva mo- 
diticării unor dispoziţiuni, so- 
cotite vexatorii. În esenţă mi- 
noritățile pretindeau, prin re- 
prezentanţii lor autorizaţi, bise- 
ricești şi politici, deoparte că 

li se restrânge vechea auto- 
nomie bisericească, de altă 

“parte, că Statul întroduce un 
regim polițienesc față de Culte. 

Autorul acestor rânduri, 
în calitate de colaborator prin- 
cipal la întocmirea legii Cul- 
telor şi de raportor al ei în 
Cameră, a dovedit cu prisosinţă 
dela tribuna Parlamentului, 

că autonomia acordată Cultelor 
din România, este neasemănat 
mai largă, decât cea din Un- 
garia de ieri, iar controlul Sta- 

tului este de fapt aproape in- 
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existent, ceeace nu era deloc 
cazul în vechiul Stat maghiar. 
In plus, subvenţia se acordă 
de noi în proporții şi condiţii 
mult mai generoase, decât se 
întâmpla dincolo. O putem 
spune hotărât, că minoritățile 
confesionale sunt în acest punci 
deadreptul privilegiate faţă de 
Biserica ortodoxă. 

Atunci, care este explicaţia 
opoziţiei Cultelor minoritare 
contra legii noastre? Este do- 
rința autonomiei absolute, care 
înlăturând orice influență a Sta- 
tului asupra Cultelor, să le asi: 
gure libertatea desvoltărei lor 
în conformitate cu tradiţiile 
istorice seculare, adecă nu nu- 
mai spirituale-religioase, ci şi 
politice-naționale. 

Aceasta ar însemna însă, 
ca ele să se transforme în 
organisme politice deghizate, 
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cu scopul nemărturisit de a 
_servi ca pivot solid al aufo- 
nomiei politice, pe care o 
revendică făţiş toate progra- 
mele minorităţilor noastre. Pre- 
cum românii din Ungaria Habs- 
burgilor şi-au găsit, în Biserica 
autonomă cel mai puternic scut 
de apărare a ființei lor naţio- 
nale, tot aşa minoritățile Ro- 
mâniei văd în Biserica lor ce- 
tatea, care să-i apere de forța 

- asimilantă a Statului Român şi 
să le ducă cu timpul, — dacă 

visul cel mare se destramă — 
măcar la realizarea salvatoare 
a autonomiei naționale. Acea- 
stă autonomie ar putea împie- 

deca întradevăr primejdia des- 
naţionalizării, pe care toate 
minoritățile o prevăd cu certi- 
tudine, dată fiind atât așezarea 
lor geografică neprielnică, cât 
şi puterea de expansiune in- 
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contestabilă a neamului ro- 
mânesc. 

Nu-i mirare deci, că mino- 

rităţile tind spre o autonomie 
bisericească absolută. Ea însă 

nu este posibilă, decât în re- 

gimul separațiunii. lar aceasta 
nu e dorită nici chiar de mino- 
rităţi, fiindcă le-ar lipsi nu nu- 
mai de importantele subven- 

țiuni de astăzi, dar şi de pre- 
- stigiul, ce li-l împrumută siste- 

mul legăturii lor cu Statul ocro- 
titor. Pe de altă parte, nici 

Statul însuşi n'ar fi putut adopta 
sistemul separaţiunii, deoarece 

el ar fi servit în cea mâi largă 

măsură la păstrarea vechei 

psihologii minoritare, cu ten- 

dințele ei de izolare etnică şi 
de gravitare politică spre pa- 
triile de altă dată. 

În fond, minoritățile n'au 
motive serioase, să se plângă 
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împotriva atitudinei României 

faţă de Culte. A declarat-o 
oficial, în numele tuturor mi- 

norităţilor etnice şi confesio- 
nale, cu ocazia desbaterii legii 

Cultelor, în Senat, dl E. Gyâr- 
fâs, când a spus, că Ministerul 
de Culte le-a tratat întotdeauna .- 
cu bunăvoință şi încredere, sa- 
tisfăcând, pe cât era posibil, şi 
dorințele formulate de ele, în 
legătură cu noul regim al Cul- 
telor. Prin urmare, se poate 
conchide, că în general legea 
din 1928 satisface pretenţiunile 
juste ale Cultelor minoritare, 

deoarece le asigură atât liber- 
tatea de viaţă, cât şi posibi- 

lităţile ei de afirmare rod- 
nică. Rămâne numai, ca prin 

loialitatea de care vor da do- . 

vadă, Cultele să-și câştige în 
mod sincer încrederea Statului 

în ocrotirea lor civilizată. 
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VI. 

Datoria Statului 

faţă de Culte. 

  

Rămâne să vedem, cum 

trebue să-şi înțeleagă Statul 

datoria sa faţă de Cultele mi- 

noritare. Inainte de toate, el 

este dator să aplice în chip: 

conştiincios legea cultelor. Deşi 

au trecut trei ani dela votarea 

şi promulgarea ei, constatăm | 

cu părere de rău, că nu este 

pusă în practică nici astăzi, 

deoarece îi lipseşte Regula- 

mentul de aplicare. Acest re- 

gulament are o extremă im- 

portanță, deoarece în Parla- 

ment s'a făcut greşala de a 

se admite un amendament mi- 

noritar, în sensul căruia Cul- 

tele sunt obligate să-şi prezinte 

spre aprobare Statutele de or- 
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_ ganizare, întocmite în confor- 
mitate cu noul regim, abia după 
un an dela promulgarea ace- 
Stui regulament. Chiar în ipo- 
teza, că el s'ar edicta în cursul 
acestui an, trebuie să consta- 
tăm faptul grav, că legea Cul- 
felor va începe să se execute 
numai după cinci ani dela vo- 
area ei. | 

- Acest fapt implică două 
consecințe păgubitoare: 

| a) Cultele se menţin tot 
în vechile organizații biseri- 
cești, contrarii intereselor noa- 
stre de Stat; şi 

b) slăbeşte autoritatea Sta- 
tului, care ne exercitându-şi 
drepturile ce i se Cuvin, se 
lasă în schimb exploatat, : sub 
raportul obligaţiunilor mate- 

„iale. Şi desigur, Cultele au 
totinteresul să se prelungească 
cât mai mult această stare de 
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lucruri, deoarece nimic nu poate 
îi mai convenabil pentru ele, 
decât să trăiască tot în orga- 
nizaţiunea avută în Ungaria 
de eri, dar cu beneficiile ge- 
nerozităţii deplasate a Româ- 
niei de azi. 

Căci o principală dispo- 

ziţie a legii prevede, că sub- 

venţia se acordă numai în ra- 
port cu numărul credincioşilor, 

și numai după o constatare 

prealabilă a situaţiei materiale 
şi a nevoilor reale ale orică- 
rui Cult- In această ipoteză, 
subvenţia ce se dă aztăzi tutu- 
ror Cultelor minoritare, sar 
reduce într'o măsură surprin- 
zătoare, degrevându-se tezau- 

rul Statului în favoarea Bise- 
ricii Naţionale, aşa de sărăcită 
şi de nedreptăţită. 

Cu cât va întârzia această 
operaţie — foarte complicată 
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în executarea ei — cu atât va spori intransigenţa Cultelor în apărarea situaţiei de astăzi şi în sfidarea autorităței Statului, Vor. începe frâmăntările me- Şteşugite şi vor Curge plânge. rile ipocrite la Geneva şi în. toată lumea. Căci dacă agita- țiunile minoritare au avut şi mai au încă un răsunet în o- pinia publică mondială, el se. datoreşte faptului, că minorită-. țile s'au priceput să pozeze, cu deosebit rafinament, în vic. time religioase, trezind astfel. compasiunea revoltată a mari-. lor coreligionari din Europa şi: din America. - 
Prin încheerea Concorda- fuilui, pretind semnatarii lui — cel puțin minoritarii catolici nu se vor mai putea servi, cu aceeaşi îndrăsneală, de acest mijloc neloial! în Scopul repi- 
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zuirii: Tratatelor. Rămân însă 
protestanții de toate nuanțele, 
cari nu-şi vor desminţi denu- 
mirea — nomen est omen — pur- 

tând ei, în numele tuturor revi- 
zioniştilor din Ţară, steagul pri- 
gonirilor imaginare din Româ- 

nia. Pentru a preveni aceste 

“perspective primeidioase, e ne- 

voie, ca Statul să vadă în Mi- 

nisferul de: Culte un suport 
principal al politiciei sale in- 
terne. Cum unica şi cea mai 

„puternică organizaţie de drept 
public a minorităţilor este Bi- 
serica, în care se concentrează 
nestingherite toate nădejdile şi 

toate acţiunile oneste sau 
ascunse, nu-i decât firesc ca 

- Statul, la rândul lui, să-şi aibă 
organul corespunzător, care să 
poată urmări de aproape viaţa 
şi mişcările acestei redutabile 
cetăți sufleteşti. Nu numai prin 
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iscusiţi mânuitori ai legii Cul- 
telor, dar mai ales prin cuno- 
scători serioşi ai istorei mino- 

„rităţilor, ai organizaţiei lor bi- 
sericeşti, ai tradiţiilor, tendin- 
ţelor şi aspirațiilor, ce le în- 
sufleţesc în cuprinsul Statului 
românesc. Cu asemenea ele- 
mente, dominate de o voinţă 
creatore, Statul poate nădăjdui 
să reprezinte o astfel de po- 
litică religioasă, care să-i men- 
țină neştirbite, nu numai pre- 
stigiul şi autoritatea politică, 
dar să trezească faţă de el şi 
respectul și încrederea Culte- 
lor minoritare. Astăzi concep- 
ţia aceasta este absentă din 
preocupările Statului. Va fi 
una din îndatoririle esenţiale 
ale bărbaţilor politici cu sim- 
țul realităţilor, să-i dea viaţă 
în ceasul, când vor fi chemaţi 

“la marile răspunderi de Stat. 
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VII. 
Concordatul. 

O atenţiune specială tre- 

buie să se acoarde raporturilor 
dintre Stat şi Cultul catolic, atât 
pentru puterea ce o reprezintă 

catolicismul în lumea întreagă, 
cât mai ales pentru motivul, 

că o mică parte a neamului 
nostru aparține şi ea acestui 
Cult: Concordatul ratificat anul 
trecut, a stabilit aceste rapor- 
turi legale. Intro lucrare a 
mea am demonstrat insuficienţa 
pregătirii bărbaţilor noştri po- 

litici în această materie, fapt 

care ne-a dat o convenţie pă- 
gubitoare marilor noastre in- 
terese naţionale. ! 

Nu tot aşa au procedat de 
pildă Cehii, cari deși în majo- 

1 Vezi: Valoarea Concordatului în- _- 
cheiat cu Vaticanul, Sibiu, Tipografia arhi- 

diecezană 1929. 
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ritatea lor catolici, au refuzat 
să încheie Concordat cu Va- 
ticanul, mărginindu-se la un 
simplu «Modus Vivendi» din 6 
articole. Motivul? N'au înţeles 
să admită pretenţiunile politice 
papale, relativ la învățământ 
şi la proprietatea bunurilor bi- 
sericeşti, două chestiuni mari, 
pe cari România a fost com-. 
plect înfrântă de Vatican. Ne- 
gociatorii concordatului nostru 
— cu totul neorientaţi în acest 
domeniu — au creiat Cultului 
catolic o situaţiune atât de pri- 
vilegiată, încât ea periclitează 
grav poziţia Bisericii ortodoxe, 
razimul sufietesc al neamului 
nostru. Ajunge să menţionez 
două dispoziţii capitale din 
Concordat: 

a) a recunoscut pe seama 
Cultului catolic — care numără 
două şi jumătate milioane cre- 
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dincioşi — nu mai puţin de 11 
Episcopii, pe când Bisericii do- 

minante cu 13 milioane de su- 

flete, i-a dat abia 18 Episcopii; 

b) l-a constituit un fond 
bisericesc numit « Pafrimonium 

sacrum» din renta celor circa 

500.090 jugăre expropriate, deşi 

proprietatea era a Sfatului, Bi- - 
serica latină fiind numai uzu- 

fructuara lor. In paralelă, Sta- 

tul a prevăzut în legea din 
1925 şi pentru Biserica orto- 

doxă «Fondul General Biseri- 
cesc» fără a-i da însă un ban. 
lată deosebirea! In asemenea 
condițiuni este uşor de prevă- 
zut, avântul ce-l :va lua catoli- 

cismul în România şi cuceri- 
rile vertiginoase ce le va face, 
în paguba credinței neamului 

nostru, slăbind astfel una din 

cele mai însemnate forţe ale 
unităţii naţionale. 
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De aceea se impune, cu. 
toată hotărârea, problema unei 
examinări atente a Concordatu- 
lui, spre a se stabili precis, 
de oameni pregătiți, în ce mă- 
sură stipulaţiunile lui sunt sau. 

“nu în conformitate cu princi- 
piile Constituţiei, cu prevede- 
rile din legea Cultelor şi cu 
interesele politice-naţionale ale: 
Statului român. 

VIII. 

Biserica greco- 

catolică română, <a _10mana, 

Vorbind de Concordat, tre- 
buie să ne oprim şi la Bise- 
rica Blajului, fără a ne gândi 
câtuş de puţin să-i aducem 
ofensa de a o socoti printre 
Cultele minoritare. 

Amintindu-ne cu recuno- 
Ştinţă meritele ei, în desvoltarea 
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culturei româneşti şi a păstră- 
rei conştiinţei naţionale din 
Ardeal, Statul nostru are da- 
toria să se gândească la situa- 
țiunea, pe care o reclamă tre- 
cutul ei istoric şi chemarea 
importantă ce-i revine aztăzi, 
în opera de consolidare a uni- 
tății noastre politice. 

In adevăr Constituţia nouă 
a și decretat-o Biserică națio- 
nală, înțelegând să-i definească 
menirea întro formă şi mai 
elocventă, când a cuprins-o în 
aceeași propoziţie cu Biserica 
ortodoxă. Statul a conceput 
rolul ei, strâns legat de misiunea 
Bisericii dominante. Urmă deci, 
ca poziţia Bisericii greco-cato- 
lice române să fie stabilită într?o 
lege comună ambelor Biserici 
naţionale. Sa întâmplat însă 
tocmai dimpotrivă, că Biserica 
Blajului a fost înglobată în Con- 
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cordat, deavalma cu toate Cul- 
tele catolice minoritare, tran- 
stormând-o astfel din Biserică 
națională, cum o consacrase 
Constituţia, în Biserică infer- 
națională, cum pretinde carac- 
terul catolicismului cosmopolit. 

Consecința acestui fapteste, 
că în locul solidarităţii sufle- 
teşti a acestor două aşeză- 
minte naţionale, se deschide 
largă calea separaţiunei şi a 
vrăjmăşiei dintre ele, păgubind 

enorm coheziunea şi puterea 
de rezistență a neamului no- 

stru în acţiunea lui pentru pă- 
strarea Sfatului unitar. 

__ O primă probă dureroasă 

Sa şi făcut, chiar cu ocaziunea 
desbaterei legii Cultelor, când 
împotriva conştiinfei de rasă a 

triumfat, întrun spectacol re- 
gretabil, mentalitatea catolică 

internațională. . Fricţiunile şi 
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luptele dintre cele două con- 
fesiuni românești au acuma un 
caracter endemic în Ardeal şi 
ele vor deveni tot mai acute, 

dacă Statul nu va şti să inter- 
vină la timp cu toată energia 

lui, spre a curma acest con- 
flict naţional primejdios. 

Singura cale în acest scop. 

mi se pare revizuirea situaţiu- 
nei Bisericii române-unite, în 
conformitate cu doctrina poli- 

tică fixată de Constituţie şi re- 
cunoscută utilă de instinctul mi- 

nunat al poporului nostru. Acea- 
sta înseamnă, creiarea tuturor 

posibilităţilor legale de apro- 
piere şi de contopire a fiilor 
neamului nostru, înfr'o singură 
şi biruitoare credință . religi- 
oasă. 

Statul, într'un chip de ne- 

înţeles, a recurs din contră la 
un astfel de regim legal, care 
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săzădărnicească atingerea ace- 

stui imperios deziderat de uni- 

tate religioasă a neamului ro- 

mânesc. Căci, nimic nu slujeşte 
mai Sigur şi mai puternic uni- 
tatea noastră de Stat, decât 
unifatea credinței cetăţenilor 
săi. Este teoria pe care o sus- 
ține oficial însuşi catolicismul 
roman, când zice în comenta- 
riul tezei 77, din celebrul Syl- 
labus: «Fiecare Sfat are un 
mare interes în ceeace priveşte 
unifatea religioasă a tuturor 
cetățenilor săi, deoarece de ea 
afârnă în mare măsură unita- 
fea politică şi tăria Țării». 1 
lată, pentru ce problema pre- 
tinde o examinare nouă, atentă 
şi competentă. 

1 Heiner, Der Syllabus, Meinz, 1905, 
pag. 346. - 

132



OPC PI CERERE CEEA TIE PCOROIETNIRCC RAI CCC 

  

Concluzii. 

Din aceste expuneri se 
desfac, cu necesitate logică, ur- 
mătoarele concluziuni: 

Cultele minoritare din Ro- 
mânia reprezentând, prin nu- 
mărul, valoarea şi tendinţele 
lor, o mare forță socială, Statul 
trebuie să-şi facă o preocu- 
pare principală din politica re- 
ligioasă minoritară. Această 
politică trebuie să se întemeieze 
pe o cunoaştere directă şi amă- 
nunțită a trecutului şi prezen- 
tului politic-bisericesc minori- 
tar, căci numai ea deschide 
omului de Stat, ca şi organelor 
executive, orientările sigure în 
formularea şi aplicarea doc- 
trinei, corespunzătoare atât in- 
fereselor de Stat, cât şi pre- 
tenţiunilor legitime ale Cul- 
telor. 
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Rolul determinant pe care 

Biserica-l are în viaţa minori-- 
tăților noastre, cum şi însem- 
nătatea ce o reprezintă polifi-- 
ceşte atâtea din aceste Culte, 
impun, în modul cel mai hotărât: 

reînființarea Ministerului de 
Culte. 

„Aici vor trebui aduse şi 
problemele de ocrotire socială, 
deoarece ele stau în cea mai 
strânsă legătură cu menirea 
Bisericii, dar şi pentru motivul, 
că multe din Cultele minoritare 
patronează asemenea opere, 

carinu totdeauna rămân în rolul 
lor firesc. Cât de necesară 
este reînființarea Ministerului. 
de Culte ne-o arată situaţiunea 
de astăzi, când Cultele trăesc 
tot în vechea atmosferă, dis- 
pensate de orice control şi su- 
praveghere din partea Statului. 

De asemenea se impune. apli- 
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carea neîntârziată a Legii cul- 
telor, cu complectarea nepre- 

ciziunilor şi cu retuşarea dis- 
pozițiunilor gravaminoase, fie: 
prin regulamentul ce lipseşte 
încă, fie prin amendarea legii. — 

Nu mai puţin este nevoe de 
elaborarea urgentă a regula- 
mentului de control financiar, 
deoarece subvenţiile de sute 
de milioane, acordate astăzi de: 
Stat fără nici un criteriu, se 
întrebuințează de Culte după 
bunul lor plac. Criza financiară 

cumplită ce ne apasă, este pri- 
“ lejul potrivit, să se procedeze, 

la examinarea problemei sub- 
venţionărei, prin constatarea 

precisă a averilor bisericeşti. 
Dacă această operaţiune 

se va executa cu toată rigoa- 

rea şi cu toată competinţa, se 

va ajunge la rezultate nebă- 

nuite, cari vor uşura Statul de 
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sarcini considerabile. Abia în 
urmă se va putea traduce în 
faptă principiul egalităței de tra- 
fament, după norme clare cu- 
prinse într'o lege specială. Căci 
astăzi stăpâneşte, sub raportul 
subvenţionării, cea mai strigă- 
toare inegalitate — cum am 
dovedit-o în partea IL — pe 
urma căreia pătimeşte mai mult 
tocmai Biserica neamului ro- 
mânesc. 

Subvenţionarea nu este 
numai o simplă operaţiune de 
aritmetică bugetară, cum o pot 
crede unii. In concepţiunea 
noastră ea oglindeşte însăşi 
ideologia Statului cu privire 
la Culte şi la însemnătatea lor 
în desvoltarea permanentă a 
societăţii. Constatând din gra- 
iul cifrelor, favorizarea unora 
şi nedreptăţirea altora, în chip 
fatal tragem concluzia, că poli- 
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tica bisericească a statului este 
profund criticabilă. Schimbarea 

ei pentru ziua de mâine se 

“impune cu o evidenţă, ce nu 

poate fi contestată de nimenea 
dintre cunoscătorii problemei. 

De aceea, cel dintâi act 
trebue să fie, cu am spus, reîn- 
ființarea Ministerului de Culte. 
Suprimarea lui de către gu- 
vernul naţional-țărănesc a fost 
o mare şi neiertată greşală. 
Consecințele s'au văzut în cei 
doi ani de experienţă: precă- 
dere faţă de instrucțiunea pu- 
blică şi neglijarea aproape com- 
plectă a Cultelor. 

Un Minister independent, 
va avea toate condiţiunile unei 
îmbrăţişări atente şi largi a 
problemelor bisericeşti, adân- 
cindu-le cu răgaz şi soluţio- 
nându-le în conformitate cu in- 
teresele superioare ale Satului. 
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Al doilea act este elabo- 
rarea unui program de politică: 
bisericească în linii mari, dar- 
cu caracter de stabilitate şi 
deci, pe cât se va putea, având. 
asentimentul partidelor de gu- 
vernământ,. sub auspiciile fac-. 
torului constituţional. Acest pro- 
gram trebuie să pornească nea- 
părat dela tradiţia istorică a 
Ţării şi dela realităţile naţio- 
nale de totdeauna. 

Al treilea act şi cel mai 
important, va fi însăşi înfăp- 
tuirea conştientă şi perseve- 
rentă a acestei politici, din par- 
tea Statului nostru. Dar pen- 
truca aceste condiţii fundamen- 
tale să se realizeze, este ne- 
voie să activeze spiritul de. - 
competință şi dragostea de Bi- 
serică. Căci cu oameni politici 
stăpâniţi de indiferentism sau. 
chiar de ateism, nu se va ajunge 
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nici odată la o serioasă şi rod- : 
nică politică bisericească. — 
Pentru aceasta se cer suflete 
încălzite de puterea credinței 
şi dominate de avântul pasi- 
unei religioase. Singure - ase- 
menea suflete sunt în măsură 
să simtă şi deci să priceapă 
deplin, rostul covârşitor al Bi- 

sericii în desvoltarea sănătoasă 

a Statului. 
Abia când bărbaţii politici 

vor frăi sufleteşte marile pro- 
bleme ale Bisericii, le vor şi 
putea soluţiona, atât cu com- 
petința ce o impune cunoaşte- 
rea lor integrală, cât şi cu con- 
știința înaltei valori morale a 
credinţei în consolidarea ţării. 

Numai într'o asemenea con- 
cepţie de bază vedem asigurat 
triumful polificei bisericeşti de 
mâine, fiind convinşi, că ea va 
izbuti să găsească în toate îm- 
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prejurările, atât soluţiunile cele 

mai fericite pentru numeroa- 
sele probleme ce i se impun, 
cât şi să câştige, în mod loial, 

Cultele minoritare, pentru în- 

cadrarea lor definitivă în viaţa 
de pace și de nobilă toleranță 
a României creştine. 

GI 
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Anexa I. 

Textul Constituţiei relativ 
ja Culte. 

Art. 22, 

„Libertatea conştiinţei este 
absolută. 

Statul garantează tuturor 
Cultelor o deopotrivă libertate 
şi protecțiune, întru cât exer- 
cițiul lor nu aduce atingere or- 
dinei publice, bunelor moravuri 
şi legilor de organizare ale 
Statului. 

Biserica creştină ortodoxă 
şi cea greco-catolică sunt bi- 
serici româneşti. 

Biserica ortodoxă română 
fiind religia marei majorităţi a 
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Românilor este biserica domi- 

nantă în Statul român; iar cea . 

greco-catolică are întâietate 

faţă de celelalte Culte. 
Biserica ortodoxă română 

este şi rămâne neatârnată de 

- orice chiriarhie străină, păstrân- 

du-şi însă unitatea cu Biserica 

ecumenică a Răsăritului în pri- 

vinţa dogmelor. 

In tot regatul României, 

Biserica creştină ortodoxă va 

aveă o organizaţie unitară, cu 

participarea tuturor elemen- 

telor ei constitutive, clerici şi 

mireni. 

O lege specială va stator- 

nici principiile fundamentale 

ale acestei organizaţii unitare, 

precum şi modalitatea după 

care Biserica îşi va reglementă, 

conduce şi administră, prin or- 

ganele sale proprii și sub con- 

trolul Statului, chestiunile sale 
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religioase, culturale, fundaţio- 
nale și epitropeşti. 

Chestiunile spirituale şi ca- - 
"“nonice ale Bisericii ortodoxe 
române, se vor regulă de o 
singură autoritate sinodală, cen- 
trală. 

Mitropoliţii şi Episcopii Bi- 
sericii ortodoxe române, se vor 
alege potrivit unei singure legi 
speciale. | 

Raporturile dintre _diferi- 
tele Culte şi Stat, se vor sta- 
bili prin lege“. 

09 
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Anexa il. 

LEGE 
PENTRU 

ORGANIZAREA BISERICII 
ORTODOXE ROMÂNE. 

  

Poziţia Bisericii înlăuntru şi în 
afară. ” 

ART. 1. Biserica ortodoxă ro- 
mână, fiind religia marei majorităţi a 
Românilor, este biserică dominantă. 
în Statul român. 

Ea este şi rămâne autocetală, 

adică neatâmată de orice chiriarhie 
_din afară, păstrându-şi însă, în pri- 
vina dogmelor, unitatea cu Biserica 
ecumenică a Răsăritului. 

Orânduirea canonică şi admini» 
strativă. 

ART. 2. Sub raportul orânduirii 
canonice şi administrative, Biserica. 
ortodoxă română cuprinde: 
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Mitropolia  Ungro-Vlahiei, cu 
eparhiile : . 

Arhiepiscopia Bucureştilor, 
Episcopia Râmnicului-Noul-Se- 

verin, 
Episcopia Buzăului, 
Episcopia Argeșului, şi 
Episcopia Constanţei. 
Mitropolia Moldovei şi Sucevei 

cu eparhiile: 

Arhiepiscopia Iaşilor, 
Episcopia Romanului, 
Episcopia Huşilor, şi 
Episcopia Dunărei-de-Jos. 
Mitropolia Ardealului, Banatului, 

„Crişanei şi Maramurăşului, cu epar- 
hiile : 

Arhiepiscopia Albei-lulii şi Si- 
biului, 
_. Episcopia Aradului, Ienopolei şi 
Halmagiului, | 

Episcopia Caransebeşului, 
Episcopia Oradiei, şi | 
Episcopia Vadului, Feleacului Şi 

Clujului, 

Mitropolia Bucovinei, cu epar- 
hiile: 
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Arhiepiscopia Cernăuţilor, şi 
“Episcopia Hotinului, 
Mitropolia Basarabiei, cu epar- 

hiile : 
Arhiepiscopia Chişinăului, şi 
Episcopia Cetăţii Albe-Ismailul, 
ART. 3. Schimbarea titulaturii 

actuale a mitropoliilor şi episcopiilor 
şi a întinderii lor teritoriale, ca şi cre- 
iarea de noui eparhii, se va face numai 
prin lege. 

Drepturile Bisericii după consti- 
tuție, 

ART. 4. După dreptul canonic 
şi în conformitate cu constituția țării, 
Biserica ortodoxă română își reglemen- 

„tează, conduce și administrează, prin 
organele sale proprii şi sub controlul 
Statului, afacerile sale religioase, cul- 
turale, fundaţionale și epitropești. 

Controlul Statului asupra Bisericii 
şi organelor sale se exercită, în mod 
constituţional, prin Ministerul Cultelor. 

Sfântul Sinod. 

ART. 5. In fruntea Bisericii or- 
todoxe române stă Sf, Sinod, cea mai 

146



      
  

înaltă autoritate pentru chestiunile spi- 
” rituale şi canonice și for suprem pentru 
-chestiunile bisericești de orice natură, 
cari, după legi și regulamente, intră 
în competenţa lui. 

Si. Sinod se compune din toţi 
mitropoliţii, episcopii şi arhiereii-vicari . 

“în funcţiune și e prezidat de mitro- 
politul Ungro-Vlahiei, ca Patriarh al 
„Bisericii ortodoxe române. 

Congresul naţional bisericesc şi 
Consiliul central. 

ART. 6. Corporaţiunea centrală 
reprezentativă pentru întreaga Biserică 
a Românilor de religiune ortodoxă, în 
afacerile administrative, culturale, tun- 
daţionale şi epitropești, este Congresul 
naţional bisericesc, compus din câte 
6 reprezentanţi ai fiecărei eparhii (2 
clerici și 4 mireni), delegați de adu- 
nările 'eparhiale prevăzute la art. 9 al 

_ acestei legi pe termen de 6 ani, dintre 
membrii lor sau dintre alţi credincioși 
ai eparhiilor respective. 

Membrii St. Sinod fac parte, de 
drept din Congresul naţional bisericesc. 
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Congresul acesta va avea că- 
derea să stabilească, în cadrele legii 
de față și ale statutului ei, pe cale 
de regulament, norme obligatorii pen- 
tru întreaga Biserică. 

ART. 7. Congresul național bi- 
sericesc alege un Consiliu central bi- 
sericesc compus din '/, clerici şi +/, 
mireni, care este organul superior ad- 
ministrativ pentru afacerile _întregei 
Biserici și totdeodaiă organul executiv 
al Si. Sinod și al Congresului național 
bisericesc. 

Părţile constitutive ale Bisericii 
şi organele lor. 

ART. 8. Părţile constitutive ale 
Bisericii sunt: 

Parohiile, 
Protopopiatele, 
Mănăstirile (ca insțituţiuni _reli- 

gioase speciale, cu organizaţiunea lor 
canonică), 

Episcopiile şi Arhiepiscopiile, și 
Mitropoliile (ca instituţiuni ca- 

nonice și istorice). 
Fiecare din părţile constitutive 

ale Bisericii are dreptul a reglementa, 
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conduce şi administra, independent 
de altă parte constitutivă de acelaş 
grad, afacerile sale religioase, cultu- 
rale, fundaţionale și epitropeşti şi tot- 
odată a participa, prin reprezentanții 
săi, la lucrările părţilor constitutive 
superioare. 

Acest drept se exercită prin cor- 
poraţiuni constituite: 

a) în parohii, din bărbaţii ma- 
jori, de sine stătători, nepătaţi, cari - 
își îndeplinesc obligaţiile lor morale 
şi materiale îaţă de biserică şi aşe- 
zămintele ei ; 

b) în protopopiate, episcopii Şi 
arhiepiscopii, din reprezentanţi ai cle- 
ului și ai poporului credincios în 
proporție de '/, clerici şi */, mireni.. 

ART. 9. Fiecare parohie are o 
adunare parohială. 

Fiecare protopopiat are o adu- 
nare protopopească, 

Fiecare eparhie are o adunare 
eparhială. 

Constituirea acestor adunări se 
face pe timp de 6 ani, prin votul tu- 

turor credincioşilor cari îndeplinesc 
condiţiunile dela articolul precedent. 
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Totalitatea acestor credincioşi 
formează, în fiecare parohie, adunarea 
parohială. . 

La rândul lor, membrii mireni ai 
adunărilor parohiale, grupaţi pe cir- 
„cumscripții electorale, aleg pe membrii 
mireni ai adunărilor protopopeşti şi 
pe acei ai adunărilor eparhiale. 

Membrii clerici ai acestor adu-- 
nări se aleg de clericii întruniţi în co- 
legii preoțești. 

ART. 10. Pentru conducerea și 
administrarea afacerilor sale, fievare- 
din aceste adunări îşi alege ca organ. 
executiv, tot pentru 6 ani, un consiliu, 
care, în adunările protopopești şi epar-- 
hiale, se va alcătui în proporţie de 1/ 
clerici şi 2/, mireni. 

ART. 11. Modul de constituire. 
şi de funcţionare al acestor adunări 
reprezentative şi al consiliilor lor exe-- 
cutive va îi acelaş pentru întreaga. 
Biserică. 

Alegerea episcopilor şi arhiepis- 
copilor-mitropoliţi. 

Averea lor. 

| ART. 12. Alegerea episcopilor: 
„Și arhiepiscopilor-mitropoliți se face: 
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de un colegiu electoral compus din 
membrii congresului național biseri.: 
cesc şi din acei ai adunării eparhiale 
a eparhiei vacante. 

La alegere vor lua parte — ca 
membrii de drept — întrucât vor îi 
ortodocşi — şi 

Preşedintele Consiliului de mini-. 
Ștri, 

Ministrul de Culte, 
Președintele Senatului, 

Preşedintele Adunării Deputaţilor, ” 
Prim-președintele Inaltei Curți de 

Casaţie, 
Preşedintele Academiei Române, 
Rectorii Universităţilor, şi 
Decanii Facultăţilor de Teologie. 

__ Examinarea canonică a celor 
aleși se îace de Si. Sinod, iar contir- 
marea lor, la propunerea Ministerului . 
de Culte, de M. S. Regele, urmând 
apoi, potrivit datinelor ţării, învesti- 
tura regală. 

ART. 13. Prin derogarea dela 
codul civil, întreaga avere lăsată de 
mitropoliți, episcopi și arhierei la 
moartea lor, dacă nu au moştenitori 
rezervatari (părinţi sau copii), sau nu 
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lasă testament, trece ca succesiune 
de drept Mitropoliei, Episcopiei sau 
Eparhiei unde ei funcționau. 

Dacă lasă moștenitori rezervatari, 
ascendenți, descendenţi sau ambele 
categorii, aceștia toţi la un loc succed 
numai asupra jumătății din avere, 
dreptul Mitropoliei, Episcopiei sau 
Eparhiei reducându-se în asemenea 
caz la jumătate. 

“Dacă sunt în acelaş timp ascen- 
denţi și descendenţi, jumătatea de 
mai sus se va împărţi între ei în două 
părţi, din care o parte intră în ramura 
ascendentă și a doua intră în cea 
descendentă. 

Dacă sunt rezervatari numai 
dintr'o linie, aceştia moştenesc întreaga 
rezervă de jumătate. 

Dacă lasă testament şi are mo- 
ştenitori rezervatari, trebuie să lase 
prin testament jumătate. din avere 
xezervatarilor. 

In lipsă de rezervatari, poate 
lega această jumătate oricui ar voi. 
Pentru cealaltă juimătate, la care suc- 
cede de drept Mitropolia, Episcopia 
sau Eparhia, pot prin testament să 
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indice scopurile culturale, filantropice 
şi obşteşti în folosul cărora se va 
întrebuința această jumătate. 

ART, 14. Biblioteca mitropoliţilor, 
episcopilor şi arhiereilor rămâne pro- 
prietatea eparhiei și se adaugă la bi- 
blioteca eparhială, în caz, când ei, în 
viaţă fiind, mar îi testat-o vreunui 
anume așezământ cultural bisericesc. 

Odăjdiile lor şi toate obiectele 
de cult ce le-au aparţinut sau folosit, 
rămân eparhiei la care au păstorit mai 
în urmă, 

Averea monahilor și monahiilor. 

ART. 15. Averea monahilor şi 
monâhiilor, adusă cu dânșii în mănă- 
stire, ca şi cea dobândită, în orice: 
“mod, în timpul monahismului, rămâne 
întreagă mănăstirii de care ţin. 

Instanţele disciplinare şi judecă- 
toreşti ale Bisericii. 

ART. 16. Instanţele disciplinare 
şi judecătorești pentru clerici în che- 
stiunile curat bisericeşti sunt: | 

1. Consistoriul spiritual eparhial 
Ja fiecare eparhie, ca primă instanţă. 
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Eparhiile pot trimite anumite: 
Chestiuni mai mărunte la judecătoria. 

- Protopopiatului. | 

2. Consistoriul spiritual: mitropo-- 
litan, ca instanță de apel, pe lângă. 
cele 3 Mitropolii istorice: la Bucu-. 
rești pentru Mitropolia Ungro-Vlahiei, 
la Iași pentru Mitropolia Moldovei, a. 
Bucovinei și a Basarabiei și la Sibiu. 
pentru Mitropolia Ardealului. 

3. Consistoriul spiritual central 
de pe lângă Sf. Sinod, ca instanţă de 
recurs și pentru asigurarea unităţii de: 
jurisprudenţă. | 

Recursurile privitoare la chestiuni 
dogmatice sunt exclusiv de. compe- 
tenţa Si. Sinod. 

Impricinaţii au dreptul înaintea 
tuturor instanţelor la apărător, cleric 
hirotonit. - 

Constituirea și competenţa ace-- 
stor instanţe, precum și procedura de: 
judecată, se vor determina printr'un 
regulament special întocmit de Sf.. 
Sinod și întărit de M. S. Regele. 

Acest regulament va determina 
şi normele și condiţiunile de revizuire 
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ale sentințelor date de instanţele mai 
sus numite. 

ART. 17. Hotărârile instanţelor 
judecătorești bisericeşti se execută 
prin organele Bisericii. La cererea au- 
torităților bisericeşti, organele puterei 
executive vor da tot concursul lor 
pentru aducerea la îndeplinire a ace- 
stor hotărâri. | - 

ART. 18. Mitropoliţii, episcopii 
şi arhiereii pentru abaterile bisericeşti 
vor îi judecați ca primă şi ultimă 
instanță, de către Si. Sinod, iar pentru 
delicte ordinare și politice se vor ju- 
deca de către Inalta Curte-de casație. 

Cheltuelile Bisericii şi ajutorul 
„Statului. 

ART. 19. Cheltuelile pentru în- 
treţinerea cultului, a slujitorilor şi așe-. 
zămintelor Bisericii se vor acoperi în 
primul rând din propriile sale mijloace, 
create şi administrate prin organele 
reprezentative şi executive ale dife- 
ritelor ei părţi constitutive. 

ART. 20. In scopul arătat la 
art, precedent, Ministerul Cultelor pune 
la dispoziţia Bisericii toate averile, 

155



n iii iii 

  

fondurile și fundaţiunile cari aparţin 
diferitelor ei părţi constitutive, spre a 
a îi repartizate acestora. Administra- 
rea acestor averi şi fonduri se va face 
de organele respective, sub suprave- 
gherea autorităţilor bisericești supe- 
rioare. 

Fundaţiunile vor îi administrate 
potrivit actelor de fundaţie sau dispo- 
ziţiilor testamentare. 

ART. 21. Statul va pune, la ce- 
zere, prin Ministerul! Cultelor, la dis- : 
pozijia Bisericii sumele necesare pen- 
tru a completa, după norme generale, 
stabilite prin lege și în armonizare cu 
salariile funcţionarilor publici, venitu- 
rile clerului şi plata îuncţionarilor ecle- 
siastici și pentru a acoperi şi alte 
lipsuri materiale ; aceasta însă numai 
după o prealabilă constatare a nece- 
sităţilor îaţă de veniturile de cari dis- 
pun părțile constitutive bisericeşti cari 
reclamă ajutoare. 

Ajutoarele acordate de Stat vor 
îi puse la dispoziţia respectivelor or- 
gane administrative bisericeşti cu ară- 
tarea precisă a destinaţiunii lor, 

Fiecare din aceste organe, pri- 
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mind ajutor dela Stat, va ține în evi- 
denţă conturile de gestiune, spre a 
putea îi cercetate de Ministerul Cul- 
telor, care va controla dacă sumele 
de Stat, au fost întrebuințate potrivit 
destinaţiei lor şi cu respectarea legii 
contabilităţii publice privitoare la in- 
stituțiile cu caracter autonom. 

Acest control financiar se va în- 
deplini în contormitate cu un regula- 
ment special întocmit de Ministerul 
Cultelor şi de cel al Finanţelor. 

ART. 22. Toate alegerile şi nu- 
mirile în posturi subvenţionate de Stat 
vor Îi comunicate Ministerului de Culte. 

Fondul general bisericesc şi Eforia 
Bisericii. 

ART. 23. Pentru a se ușura cât 
mai mult sarcina Statului şi pentruca 
Biserica să-şi poată îndeplini cât mai 
bine misiunea sa religioasă, culturală 
și filantropică, se înființează un fond 
general bisericesc. 

Fondul acesta se va alcătui din 
averile comune ale întregei Biserici, 
din donaţiuni, din contribuţiuni apro- 
bate de Congresul naţional bisericesc, 
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din economiile realizate de Eforia Bi- 
sericii. (creiată prin dispozițiunile pre- 
zentei legi) şi din cotele pe cari Con- 
gresul național bisericesc le va sta- 
bili, pentru fiecare eparhie în parte, 
asupra veniturilor ei. 

ART. 24. Pentru administrarea 
iondului general bisericesc, a tuturor 
averilor comune Bisericii și a sumelor 
acordate de Stat, pe seama ei, se in- 
stitue o Eforie a bisericii ortodoxe 
române, care 'va îi organul executiv 
al Consiliului central în privința afa- 
cerilor economice financiare. 

„Eforia aceasta va administra şi 
„averile şi “fondurile bisericești cari 
până acum erau administrate de Mi- 
nisterul Cultelor şi cari, din cauza dis- 
poziţiunilor testamentare sau de fun- 
daţie, nu pot îi atribuite altor organe 
ale părţilor constitutive ale Bisericii. 

Eloria se va compune din 3 
membri, unul numit de Ministerul Cul- 
telor de acord cu Ministerul Finanţe- 
lor, iar ceilalţi doi aleşi de Congresul 
naţional bisericesc (1 cleric şi 1 mi- 
rean). Ea stă atât sub controlul Mi- 
nisterului de Culte cât şi al Consi- 
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liului central şi în directă legătură 
cu ele. 

ART. 25. Statul va da, când i 
:se va cere, prin Ministerul Cultelor, 
Eforiei, pentru necesitățile generale 
ale Bisericei întregi, ajutoare mate- 
riale după normele dela Art: 21 din 
„această lege. 

ART. 26. Etoria Bisericii va func- 
ţiona după un - regulament întocmit, 
Potrivit atribuţiunilor sale de Congre- 
sul național. bisericesc. 

Dispoziţiuni cu privire la averi, 
beneticii, bunuri, taxe de cult etc. 

ART. 27. Părţile constitutive ale 
Bisericii (parohiile, protopopiatele, mă. 
năstirile, episcopiile, arhiepiscopiile, 
mitropoliile și patriarhia) sunt per- 
ssoane juridice. 

Ele au dreptul şi datoria de a 
păstra tot ceeace deţin azi şi de a 
aduna averi, mobile şi imobile, de 
orice fel, spre a le întrebuința pentru 
Biserică şi aşezămintele ei. 

ART. 28. Fiecare eparhie, sin- 
gură sau în unire cu altele ale mi- 
“tropoliei de care ţine, are dreptul de 
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a înființa tipografii bisericeşti, fabrici. 

şi ateliere pentru confecţionarea obiec- 
telor de cult necesare bisericilor și 
aşezămintelor lor (icoane, lumânări, 
vestminte, odoare). 

Beneticiile realizate vor servi să. 

acopere în primul loc trebuințele epar- 
hiei sau eparhiilor respective. 

ART. 29. Bunurile imobile ale 
bisericilor nu se pot înstrăina decât 
în condiţiile fixate de regulamentul 
special întocmit de Congresul naţio- 
nal bisericesc în acest scop. 

ART. 30. Editiciile bisericilor, mă- 
năstirilor, episcopiilor şi mitropoliilor, 
curtea, cimitirele şi odoarele sacre 
sunt lucruri sfințite și în afară de co- 
merţ; ele nu pot îi nici urmărite, nici 
sechestrate, nici înstrăinate. 

ART. 31. Impozitele cari sar 

stabili prin legi pentru întreținerea şi 
ajutorarea Bisericii în genere, se vor 
distribui de organele însărcinate cu 
aceasta, în proporţia în care se gă- 
sesc credincioșii ortodocşi faţă de ce- 
tăţenii de altă religie. 

ART. 32. Drepturile şi obliga- 
ţiile de patronat existente azi în bi- 
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serica ortodoxă română sunt şi rămân 
desființate. 

Învăţământul religios. 
ART. 33. Invăţământul religios 

pentru elevele şi elevii de religie or. 
todoxă în şcolile primare, secundare 
şi profesionale, publice şi particulare, 
este obligator şi se va preda sub con- 
trolul Bisericii şi al Ministerului Instruc- 
țiunii, potrivit legilor. - 

ART. 34. Şcolile pentru forma- 
rea clerului şi școlile pentru formarea 
cântăreților bisericești stau sub con- 
ducerea Bisericii, Programele de stu- 
dii și numirea profesorilor se vor face 
potrivit unei legi speciale al cărui pro- 
iect va fi întocmit de St Sinod de 
acord cu Ministerul Cultelor și Mini- 
sterul Instrucțiunii. 

Preoţii armatei, spitalelor, orteli- 
natelor și penitenciarelor. 

ART. 35. Armata are preoții ei 
proprii în frunte cu un episcop militar, 
care, sub raport canonic, atârnă de 
Si. Sinod, al cărui membru este. 

11 
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Alegerea și numirea acestui Epis- 
cop se va îace potrivit unei legi spe- 
«ciale. | 

ART. 36. Spitalele, ortelinatele, 
şcolile corecționale, penitenciarele vor 
«avea preoţii lor pentru credincioşii 
ortodocşi. 

Puterea legală a statutului şi mo- 
dalităţile modificărilor eventuale. 

ART. 37. Alăturatul statut, în- 
tocmit de Biserică, pe temeiul prin- 
cipiilor şi dispoziţiilor generale cu- 
prinse în această lege, pentru a de- 

„termina modalităţile după cari Biserica 
își reglementează, conduce şi admi- 
nistrează afacerile sale religioase, cul- 
turale, îundaţionale şi epitropeşti, este 
şi rămâne obligator pentru întreaga 
Biserică ortodoxă română, cu putere 
de lege. 
| In cadrele dispozițiunilor acestei 
legi, Congresul naţional bisericesc 
poate aduce statutului modificările ce 
va crede de cuviinţă, dar numai cu 
o majoritate de ?/, voturi. 

Modificările acestea vor trebui 
însă aprobate de Consiliul de Miniștri. 
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Dispoziţiuni tranzitorii. 

ART. 38. Până la rezolvarea 
afacerilor comune episcopiilor Mitro- 
poliei Ardealului, Congresul bisericesc, 
al acestei Mitropolii, cu organul său 
executiv, va continua să ființeze şi 
funcţioneze, cu acelaş mod de con- 
stituire şi cu aceleași atribuţiuni, afară 
de acea a alegerii arhiepiscopului şi 
mitropolitului. | 

Această excepțiune, privind ex- 
clusiv organizațiunea administrativă a 
Mitropoliei Ardealului nu atinge obli- 
'gaţiunea celorlalte părți constitutive 
ale acestei mitropolii — parohii pro- 
topopiate și eparhii — de a se con- 
forma tuturor dispoziţiunilor legii de 
faţă şi statutului ei. 

Fondul religionar diri Bucovina. 
ART. 39. Fondul religionar greco- 

oriental din Bucovina este şi rămâne 
o îundaţiune specială de sine stătă- 
“toare, care va puria de acum înainte 
numirea de „Fondul bisericesc orto- 
dox român al Bucovinei“. 

ART. 40. Fondul acesta este per- 
soană juridică şi va îi administrat prin 
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Consiliul eparhial, sub preşedinţia Ar- 
hiepiscopului și Mitropolitului Buco- 
vinei, care-l va reprezenta în justiţie 
şi în toate actele sale. 

Regulele de administraţie pentru 
averile fondului, care constă în cea mai 
nare parte din domeniu păduros şi 
agricol, vor îi, în interesul bunului mers, 
cele prevăzute pentru administrarea 
şi exploatarea domeniilor Statului. 

ART. 41. Bugetul anual al fon- 
dului va îi alcătuit astiel ca să aco- 
pere cheltuelile de personal și material 
necesare administrațiunii şi exploa- 

- tării lui, plata personalului bisericesc, 
nevoile cultului și anumite trebuinţe 
culturale și de binefacere ale eparhiei. 

Excedentele ce vor rămânea în 
buget, după acoperirea nevoilor de. 
mai sus, se vor vărsa la „Fondul 
general bisericesc“. 

ART. 42. Statul exercită drep- 
tul său de control şi supraveghere- 
prin Ministerul de Agricultură și Do- 
menii şi prin Ministerul de Culte. 

Ministerul de Agricultură și Do- 
menii aprobă bugetul anual al fon- 
dului şi confirmă numirea persona- 
lului tehnic recomandat de admini- 
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Strația lui, iar Ministerul de Culte 
aprobă repartizarea sumelor prevă- 
Zute în buget pentru plata persona- 
lului bisericesc, pentru nevoile cul- 
tului şi pentru susţinerea operelor 
culturale şi de binefacere ale eparhiei. 

ART. 43. Un repulament spe- 
cial și decretat — elaborat de o Co- 
misiune compusă din câte un reprezen- 
tant al Ministerului de Agricultură și 
Domenii, al Ministerului de Culte Şi 
al Mitropoliei Bucovinei — va sta- 
bili amănuntele pentru aplicarea ace- 
stor dispoziţii (art, 39—43) privitoare 
la fondul bisericesc ortodox român 
al Bucovinei, 

  

Inzestrarea Mitropoliilor şi Epis- 
copiilor cu teren de cultură şi 

pădure. 
ART. 44. Mitropoliilor şi Epis- 

copiilor Statul le dă, spre folosință, 
din proprietăţile sale: 

Câte două sute hectare fie- 
cărei Mitropolii şi câte o sută de 
hectare fiecărei Episcopii, teren de 
cultură, ca sesiune mitropolitană şi 
episcopală, cari se vor administra 
conform art. 125 din Statuț. 

Terenurile de cultură date Mi- 
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tropoliilor şi Episcopiilor din Ardeal, 
ca „sesiune“ mitropolitană şi episco- 
pală, conform legii agrare, se vor 
socoti în aceste supraieţe. 

2. De asemenea câte 500 hec-: 

tare fiecărei Mitropolii şi câte 300: 
hectare fiecărei Episcopii, pădure, 
cari vor îi supuse serviciului silvic. 

Plata personalului tehnic, admi- - 

nistrativ și-de pază acestor păduri 
rămâne în sarcina Statului. 

„Posibilitatea lor anuală de ex- 
ploatare, stabilită prin amenajament, 
se va folosi de Mitropolii şi Epis- 
copii, cum vor crede de cuviinţă, 

pentru satisfacerea nevoilor lor. 
ART. 45. Până la aplicarea in- 

tegrală a acestei legi, Ministerul Cul- 
telor va continua a îndeplini, pe cât. 

va mai îi necesitate, atribuţiunile și 
funcțiunile pe cari le exercită în pre- 
zent în numele și pentru Biserica or- 
todoxă română. 

ART. 46. Toate legile și regu- 

lamentele contrarii acestei legi și 

statutului ei sunt și rămân abrogate. 

(Publicată în Monitorul Oficial Nr, 97 
din 6 Mai 1925]. 
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Anexa II. 

LEGE 
PENTRU 

REGIMUL GENERAL AL 
CULTELOR. 

Î. 

Dispoziţiuni generale. 

ART. 1. Statul garantează tu- 
turor cultelor o deopotrivă libertate şi 
protecţiune, întrucât exerciţiul lor nu 
atinge ordinea publică, bunele mora- 
vuri şi legile sale de organizare. 

ART: 2. Impiedecarea exerciţiului 
liber al oricărui cult se va pedepsi 
potrivit dispoziţiunilor respective din 

codul penal. 
Serviciile religioase în afară de 

biserici sau case de rugăciuni se vor 
face cu observarea strictă a legilor 
şi regulamentelor în vigoare, evitân- 
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du-se orice acte cari ar puiea aduce 
vre-o jignire celorlalte culte sau ar 
constitui demonstraţiuni împotriva lor. 

ART. 3. Credinţele religioase nu 
pot împiedeca pe nimeni a dobândi 

„ Său exercita drepturile civile şi poli- 
tice, nici nu pot scuti pe nimeni dela 
obligaţiunile impuse de legi. 

ART. 4. Nimeni nu poate îi ur- 
mărit de autorităţile bisericești pentru 
motivul că şi-a îndeplinit vre-o obli- 
gaţie impusă de legi sau că nu a să- 
vârşit vre-o faptă oprită de legi. 

ART. 5. Nimeni nu poate îi con- 
strâns 'să participe la serviciile reli- 
gioase ale unui alt cult, 

Indatorirea funcţionarilor şi mi- 
litarilor ținuți prin serviciul lor sau 
comandaţi să participe la serviciile 
religioase oficiale nu poate îi consi- 
derată ca constrângere. 

ART. 6. Constituirea de organi- 
Zaţiuni politice pe bază confesională 
şi tratarea chestiunilor de politică mi- 
litantă în sânul corporațiunilor şi in- 
stituțiunilor bisericești sunt interzise. 

„Membrii clerului, călugării și 
predicatorii cari, în locașurile de ru- 
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găciune ori în adunările credincioşilor 
convocați pentru practice religioase, 
prin cuvinte rostite în public ori prin 
răspândirea de scrieri, vor îndenma 
sau provoca direct la nesupunere către 
“Constituţie, autorităţile Statului sau a 
legilor, regulamentelor și ordonanţelor 
în vigoare, precum și acei cari vor 
amenința pe credincioşii lor cu pe- 
depse spirituale dacă se vor supune 
autorităţilor Statului şi legilor în vi- 
goare, ori le vor acorda sau promite 
beneticii spirituale dacă nu se vor 
supune, se vor pedepsi cu închisoare 

dela 6 luni până la 2 ani și cu su- 
primarea subvenţiei (salariului) acor- 
dat de stat“. 

„Suprimarea subvenţiunii, pentru 
prima oară, se va iace delă un an 
până la cinci ani, iar în caz de reci- 

divă, suprimarea se va face pentru 

totdeauna“, 
„De aceeaş pedeapsă sunt pasi- 

bili membrii clerului, precum şi orga- 
nele de conducere ale cultelor cari 
vor pune la dispoziţia cultelor loca- 
şurile sfinte pentru întruniri convocate 

cu scopul de a se agita împotriva 
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autorităţilor Statului ori a legilor în. vigoare“, 
! 

„Credincioşii cari vor agita. în locaşurile de rugăciune ori în adună-. rile convocate pentru practice _reli- gioase, cu graiul viu ori prin răspân- direa de scrieri, contra autorităților Statului sau a legilor, regulamentelor şi ordonanţelor în vigoare, se vor pe- depsi cu închisoare dela 3 luni până la 1 an«, o 
»Art. 167 din codul penal român. se extinde asupra întregului teritoriu. al țării“, - 
ART. 7: Nici un cult nu poate. avea relaţiuni de dependenţă cu vreo. autoritate sau organizaţie bisericească. din străinătate, afară de cele impuse: 

de principiile lui dogmatice şi juridico- canonice, 

Relaţiunile dintre Stat Şi cultul catolic — singurul în țară cu asemenea dependență — vor putea îi stabilite. „printr”un acord special, care va fi supus Corpurilor legiuitoare pentru aprobare. 
ART. -8. Jurisdicțiunea autorită- ților religioase ale cultelor din ţară nu 
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se poate întinde în aiară de teritoriul 
Statului român. 

Asemenea nici autorităţile reli- 
gioase ale cultelor din străinătate nu 
vor putea exercita nici o jurisdicţiune 
în cuprinsul Statului român. 

ART. 9. Cultele şi asociaţiunile 
religioase nu pot primi ajutoare ma- 
teriale din străinătate direct sau indi- 
rect, fără a le aduce la cunoştinţa gu- 
vernului. 

Ele sunt obligate să comunice 
Ministerului Cultelor orice ajutoare de 
asemenea natură. 

Când scopul pentru care se dau 
ori se întrebuințează aceste ajutoare 
este potrivnic intereselor Statului sau 
armoniei interconftesionale a ţării, Mi- 
nisterul Cultelor va putea interzice 
primirea lor, sub sancţiunea retragerii 
temporare sau deiinitive a ajutorului 
de Stat pentru culte şi a anulării au- 
torizaţiei de funcționare pentru aso- 

ciaţiunile religioase. 

ART. 10. Membrii clerului, ai 
organelor de conducere şi funcţionarii 
de orice categorie ai cultelor şi in- 
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stituţiunilor lor trebuie să fie cetăţeni români, cari se-bucură de toate drep- turile civile şi politice și cari nu au fost condamnaţi prin sentință defini- 
tivă pentru crime contra bunelor mo- Tâvuri şi contra siguranței Statului şi 
în genere pentru orice faptă care ar 
atrage interdicţiune corecțională. 

In mod excepțional, Ministerul 
Cultelor poate admite ca membri ai 
clerului şi cetăţeni străini, însă pentru un timp limitat și numai în cazul când 
existența sau funcţionarea unei co- 
munități religioase ar fi periclitată prin 
încetarea serviciului religios. 

Instanţele judecătoreşti sunt obli- gate să comunice Ministerului Cultelor, 
iar acesta şetilor cultelor respective 
orice sentință de condamnare defini- 
tivă de natura celor imai sus arătate, 
privitoare la membrii clerului și la funcţionarii de orice categorie ai cul- 
telor. 

Șefii Cultelor (Mitropoliții, Epis- 
copii, Superintendenții etc.) vor îi ju- 
decaţi pentru delictele ordinare și po- 
litice de către Inalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie. 
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ART. 11. Organizațiile cultelor 
istorice, create şi reprezentate în con- 
formitate cu sistemul lor de organi- 
zare și prevăzute în statute (comu- 
nităţile, parohiile, protopopiatele, mo- 
nastirile, capitulele, episcopiile, ar- 
hiepiscopiile, mitropoliile etc.), sunt 
persoane juridice. 

ART. 12. Cultele își vor conduce 
aiacerile lor interne în conformitate 
cu statutul lor de organizare, aprobat 
în condiţiunile legii de față. 

Administrarea  patrimoniilor şi 
fundaţiunilor lor se va face de către 
organele competente ale cultelor, sub 
supravegherea autorităţilor bisericeşti 
superioare. | 

Fundaţiunile vor fi administrate 
potrivit actelor de îundaţiune ori dis- 
poziţiilor testamentare și nu vor putea 
îi folosite decât în scopurile speciale 
pentru cari sunt destinate. 

Cultele vor putea face schimbări 
în destinaţia patrimoniilor şi tunda- 
ţiunilor lor numai în conformitate cu 
statutul lor de organizare și cu legile 
în vigoare. 

Achiziţiunile, cu titlu gratuit, de 
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averi mobile şi imobile, de către Culte, 
până la valoarea de 50.000 Lei vor îi 
comunicate Ministerului Cultelor, iar 
cele mai mari de 50.000 Lei se vor 

“putea face numai cu aprobarea acelui 
Minister. 

ART. 13. Hotărârile instanţelor 
disciplinare şi judecătorești ale cultelor 
se execută prin organele Jor proprii. 

La cererea autorităţilor bisericeşti, 
tăcută prin mijlocirea Ministerului Cul- 
telor, organele executive ale Statului 
vor da concursul lor pentru aducerea 
la îndeplinire a acestor hotărâri. 

ART. 14. Cultele pot înfiinţa, 
administra şi controla instituțiuni cul- 

turale și de binefacere în marginile 
şi potrivit dispoziţiunilor legilor pri- 
vitoare la acest îel de instituțiuni. 

ART. 15. Cultele pot înfiinţa şi 
conduce institute speciale pentru pre- 
gătirea clerului lor. 

Programele pentru studiile teo- 
logice vor îi stabilite de autoritatea 
bisericească competentă și vor îi co- 
municate Ministerului Cultelor. 

Studiul istoriei, al limbei şi lite- 
raturii române și al Constituţiunii ţării 
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sunt 'obligatorii în aceste institute şi 
se vor preda contorm unui program 
stabilit de autoritatea bisericească com- 
petentă în acord cu Ministeriul Cultelor 
şi acel al Instrucțiunii, aşa îel ca să 
nu împiedece pregătirea teologică spe- 
cială şi să îie compatibil cu caracterul 

"religios-moral al acestor institute. 
Diplomele de pregătire teologică 

obținute în străinătate vor trebui să 
fie echivalate pe baza unui examen 
special cu programa studiilor de istorie, 
de limba şi literatura română şi. de 
Constituţiunea ţării, obligatorii în in- 
stitutele teologice din ţară ale cultelor 
respective. 

Examenele pentru echivalarea 
diplomelor din străinătate se vor face 
la institutele teologice cu cădere ale 
cultelor respective de către o comi- 
siune la lucrările căreia va asista un 
reprezentant -al Ministerului Cultelor, 

ART. 16. Cultele au dreptul a 
face instrucţiunea religioasă a elevilor 
de credinţa lor din școlile publice şi 
particulare, contorm legilor privitoare 
la instrucţia publică. 

Asemenea au dreptul a săvârși, 
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prin preoții lor, în armată, în spitalele: 
civile și militare, orfelinate, şcoale co- 
recţionale și penitenciare, pentru cre- 
dincioşii lor, servicii religioase de orice 
natură, cu observarea legilor sau re-- 
gulamentelor instituțiunilor respective. 

Când numărul credincioşilor unui 
cult din institutele enumărate Ja ali- 
niatul precedent va necesita preoţi 
proprii, autorităţile respective vorputea 
angaja asemenea preoţi pe seama lor. 

ART. 17. Cultele pot întreţine 
cimitire proprii pentru credincioşii lor. 

Comunele sunt datoare a înființa 
şi întreţine cimitire comune pentru 
cultele cari nu au cimitire proprii. 

ART. 18. Toate cultele sunt da- 
toare a iace servicii religioase la so- 
lemnităţile naţionale şi la cele ale Fa- 
miliei Domnitoare. 

Aceste solemnităţi se vor îixa 
prin regulamentul acestei legi. 

ART. 19. Bisericile (Casele de 
rugăciuni), curtea, cimitirile şi odoa- 
rele sacre nu pot îi nici urmărite, nici 
sechestrate, sub nici o formă. 

ART. 20. Actele stării civile sunt 
de atribuţia legii civile. 
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Intocmirea acestor acte va trebui 
să preceadă totdeauna binecuvântarea 
religioasă, | 

IL. 

Raporturile dintre Stat şi culte. 
ART. 21. Pe lângă Biserica or-. 

todoxă, a cărei organizare este sta- 
bilită prin lege specială, în Statul ro- 
mân mai există următoarele culte 
istorice : | 

a) Cultul român greco-catolic: 
(unit); = 

b) Cultul catolic (de rit latin, 
grec-rutean şi armean); 

c) Cultul reformat (Calvin); 
d) Cultul evangelic-luteran ; 
€) Cultul unitarian ; 
f) Cultul armeano-gregorian ; 
9) Cultui mozaic: (cu diteritete: 

sale rituri) ; 

h) Cultul mohamedan. 
ART. 22. Culte noui pot îi re- 

cunoscute în Stat dacă confesiunea 
de credinţă și principiile lor religioase 
morale .nu vor îi protivnice ordinei 
publice, bunelor moravuri şi legilor 
țării şi dacă sistemul lor de organi- 
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are, conducere şi administrare va fi 
în conformitate cu dispoziţiunile legii 
de față. 

Pentru obţinerea recunoașterii, 
ele vor trebui să prezinte Ministerului 
Cultelor un statut, cuprinzând confe- 
Siunea de credinţă, principiile reli- 
gioase morale şi sistemul de organi- 

- Zare, conducere și administrare, care 
statut, după ce va îi examinat de 
Ministerul Cultelor, va fi supus apro- 
bării Corpurilor legiuitoare. 

Recunoaşterea dată unui cult nou 
poate îi revocată, pe aceeaş cale, 
dacă organele, corporaţiile și membrii 
săi contravin în mod fățiș dispoziţiu- 
nilor acestei legi și ale statutului 
„aprobat, 

ART. 23. Capacitatea juridică a 
cultelor noui recunoscute se limitează 
la achiziţiuni de imobile şi bunuri ne- 
Cesare numai pentru serviciul divin 
(Case de rugăciuni), locuinţe pentru 
Slujitori şi cimitire. 

Inainte de transcrierea sau înta- 
bularea dreptului de proprietate, ac- 
tele de achiziţie pentru asttel de imo- 
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bile şi bunuri vor trebui să aibă apro- 
barea Ministerului de Culte. 

ART. 24. Asociaţiunile religioase 
şi funcţionarea lor stau sub regimul 
legilor privitoare la asociaţiuni în ge- 
nere și la întruniri publice. 

Sunt cu desăvârșire interzise, 
sub sancţiunea pedepselor prevăzute 
în codul penal, acele asociațiuni reli- 
gioase cari propagă doctrine de na- 
tură a aduce atingere legilor de or- 

- ganizare ale Statului şi instituțiunilor 
sale şi cari prin practicelelortituale con- 
travin bunelor moravuri și ordinei pu- 
blice. Asociaţiunile religioase cari vor 
primi şi vor înscrie printre membrii 
lor persoane ce au părăsit un cult 
fără îndeplinirea formalităţilor prevă- 
zute la art. 45, se vnr pedepsi con- - 
form dispoziţiunilor respective din co- 
dul penal. 

Autorizaţiunile pentru funcţionare 
a asociaţiunilor religioase se vor acorda 
de Ministerul Cultelor, căruia aceste 
asociaţiuni sunt obligate a-i trimite 
sau prezenta orice acte și intormaţiuni 
privitoare la organizarea şi activita- 
tea lor. 
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Autorizările de funcţionare ale 
asociaţiunilor religioase vor putea îi 
anulate în caz de neobservare strictă 
a condiţiunilor stabilite şi impuse cu 
prilejul acordării lor. 

ART. 25. Statul are asupra tu- 
turor cultelor dreptul de supraveghere 
și control, care se va exercita priu 
Ministerul Cultelor. 

Autorităţile tuturor cultelor sunt 
datoare să trimită şi să dea acestui 
Minister sau delegaților săi autorizaţi. 
orice acte'oficiale şi orice informaţie 
li Sar cere. 

ART. 26. Toate instrucţiunile şi. 
ordinele de interes obștesc, date de 
autorităţile cultelor slujitorilor sau cre-- 
dincioșilor lor, se vor aduce în acelaș 
timp şi la cunoştinţa Ministerului Cul- 
telor. 

    

Acesta va interzice executarea. * 
instrucţiunilor şi ordinelor cari sunt 

„contrare ordinei publice, bunelor mo-. 
ravuri, iegilor în vigoare şi siguranţei 
Statului. 

ART. 27. Şetii cultelor (mitropo- 
liţii, episcopii, superintendenții etc.), 
aleşi sau numiţi în conformitate cu 
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statutele lor de organizare, nu vor fi 
recunoscuţi și întroduşi în funcţiune, 
decât după aprobarea Maiestăţii Sale 
Regelui, dată pe baza rccomandării 

- Ministerului de Culte şi după depune- 
„rea jurământului de fidelitate cătră 
“Suveran şi de supunere față de Con- 
stituţie şi legile țării. 

Formula de jurământ este urmă- 
toarea: 

Inaintea lui Dumnezeu, jur cre- 
dinţă Maiestăţii Sale Regelui Româ-. 
niei şi succesorilor săi; 

Jur că voi renpecta și voi face 
să se respecteze de către subalternii 
mei Constituţiunea şi legile ţării; 

Jur că nu voi intreprinde nici o 
acţiune de natură a aduce atingere 
ordinei publice sau integrității Statului 
Tomân ; 

Așa să-mi ajute: Dumnezeu. 
Funcţionarii publici ai cultelor, 

„a intrarea în slujbă, vor depune, îna- 
intea autorităţii lor competente, jură- 
mântul. de credință cătră Maiestatea 
Sa Regele și de supunere față de 
Constituţie şi legile țării, în prezența 
unui reprezentant al guvernului. 
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Formula de jurământ pentru aceşti 
funcţionari va îi cea prevăzută la art. 
11 al regulamentului statutului func- 
ţionarilor publici. 

Cei cari nu au depus acest ju- 
rământ până la intrarea în vigoare a 
acestei legi, îl vor depune în termenul 
ce se va îixa de Ministerul Cultelor, 

Procedura depunerii jurămân- 
tului se va determina prin regula- 
mentul acestei legi. 

ART. 28. Cultele nu pot creia 
eparhii (dieceze, superintendenții etc.), 
peste cele existente în momentul pro- 
mulgării legii de îaţă și nici nu pot 
schimba titulatura, întinderea și sediul 
vreunei eparhii decât cu aprobarea 
guvernului, dată prin lege specială. 

ART. 29. Cheltuelile pentru în- 
treţinerea cultelor şi instituţiunilor lor 
se vor acoperi în primul rând din 
mijloacele proprii ale cultelor, creiate 
și administrate în conformitate cu 
Statutul ior de organizare. 

ART. 30. Cultele pot impune 
credincioşilor lor contribuţiuni pentru 
scopurile arătate în articolul pre- 
cedent. 
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Aceste contribuţiuni vor putea 
Îi incassate și prin organele fiscale 
ale Statului, dar numai pentru insti- 
tuţiunile și exigenţele bisericeşti şi 
culturale existente în momentul pro- 
mulgării legii de faţă şi în condițiu- 
nile stabilite, prevăzute în regulă- 
mentul de aplicare al legii. 

Datele privitoare la aceste con-- 
tribuţiuni se vor ţine la dispoziţiunea. 
Ministerului de Culte şi Ministerului. 
de Finanţe, pentr a se putea cer- 
ceta dacă cultele s'au conformat dis- 
poziţiunilor cuprinse în acest articol. 

Pentru incassarea prin organele 
fiscale ale Statului a eventualelor 
contribuţiuni impuse pentru noui in- 
stituțiuni şi exigențe, cultele vor 
trebui să obţină aprobarea preala- 
bilă a Ministerului de Culte și a Mi- 
nisterului de Finanţe. 

ART. 31. Ajutoarele pe cari 
Statul le va acorda diferitelor culte 
vor fi în raport cu numărul credin- 
cioşilor cetățeni români ai lor față 
de populaţia totală a țării, cu situaţia 
materială a cultelor respective şi cu 
nevoile lor reale. 
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Aceste ajutoare vor fi date 
pentru acoperirea nevoilor lor pentru 
necesități specificate şi constatate că 
ar depăși veniturile ce au și nici 
odată sub forma de sume globale. 

Ele vor putea îi retrase sau 
suspendate de Ministerul Cultelor 
celor vinovaţi pentru agitațiuni împo- 
triva ordinei şi siguranţei Statului și 
pentru violarea dispoziţiunilor ace- 
stei legi. - 

ART. 32. Completarea venituri- 
lor clerului și plata funcţionarilor cul. 
telor se vor face după norme gene- 
ale, stabilite prin lege şi în armoni- 
zare cu salarele funcționarilor publici. 

ART. 33. Pentru a putea obţine 
ajutor dela Stat în Scopul susţinerii 
clerului slujitor, parohiile sau comuni- 

„tăţile ce se vor înființa de aci îna- 
inte trebuie să aibă cel puţin 400 îa- 
milii în comunele urbane şi 200 în co- 
munele rurale, 
- In cazuri bine motivate se pot 
ajuta şi parohii sau comunități cu un 
număr mai mic de familii. 

ART. 34. Cultele cari primesc 
ajutor dela Stat vor ține conturile de 
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venituri şi cheltuieli la dispoziţia Mi- 
nisterului Cultelor, care va controla 
dacă sumele acordate au fost între- 
buinţate potrivit destinaţiunii lor Şi cu 
respectarea legii contabilităţii publice 
privitoare la instituţiile cu caracter 
autonom. 

Controlul prevăzut în acest ar- 
ticol se va face pe baza unui regu- 
lament special întocmit de Ministerul 
Cultelor împreună cu Ministerul Finan- 
“țelor. i 

ART. 35. Toate numirile mem- 
brilor clerului și funcţionarilor de orice 
categorie ai cultelor în posturi sub- 
venţionate de Stat, vor trebui să fie 
comunicate Ministerului Cultelor. 

ART. 36. Ordinele și congrega- 
iile religioase, existente . pe teritorul 
“Statului român înainte de promulgarea 
acestei legi, își vor păstra actualele 
case și mănăstiri, dacă îndeplinesc - 
condiţiile legilor în vigoare şi dacă 
superiorul (provincialul) şi membrii 
lor vor îi cetățeni români şi vor locui 
în ţară. E 

Superiorii (provincialii) şi mem- 
brii cari nu vor voi sau nu vor dobândi 
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cetăţenia română nu vor mai putea 
rămâne în țară ca membri ai ordinului 
ori congregaţiei respective. | 

Termenul de îndeplinire a ace- 
stei condițiuni va fi îixat de Ministerul: 
Cultelor. 

Case şi mănăstiri noui vor putea 
îi deschise numai cu autorizaţia gu- 
vernului, 

Ordine şi congregațiuni noui nu 
se vor putea aşeza în ţară decât pe 
bază de lege. | 

ART. 37. Averea cultelor dispă- 
rute revine de drept Statului. 

ART. 38. Instituţiunea patrona- 
tului cu drepturile şi obligaţiunile de 
orice categorie este şi rămâne des- 
ființată fără nici o indemnizare. 

ART. 39. Situaţia juridică (tizlul 
de proprietate) a imobilelor (biserici, 
case parohiale și dependinţe) şi bu- 
nurilor bisericeşti cari până la pro- 
mulgarea acestei legi erau patronate- 
se va verifica și eventual rectifica în 
cărțile iunduare după următoarele prin-. 
cipii : 

a) dacă se constată, cu ocazia 
veriiicării, că aceste imobile şi bunuri 
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aparțin comunităţilor bisericeşti locale, 
ele rămân în deplina lor proprietate 
şi posesiune; 

b) dacă se constată că aparţin 
patronului — fie acesta Stat sau in- 
stituţiune a sa (judeţ,” comună etc.), 
fie particular — ele rămân în proprie- 
tatea acestora, dar în posesiunea co- 
munităţii locale; _ 

€) dacă patronul particular care 
deține un drept de patronat personal, 
a dispărut, dreptul de proprietate al 
imobilelor şi bunurilor trece asupra - 
Statului, iar posesiunea rămâne comu- 
nităţii locale; 

d) dacă patronul imobilelor și 
bunurilor bisericeşti dintr'o comunitate 
locală, care s'a desființat pe cale le- 
gală sau prin dispariţia credincioşilor, 
este Statul, acesta va dispune liber 
de ele; iar dacă este un particular, 
acesta, în acord cu Ministerul Cultelor, . 
va alecta posesiunea lor pentru tre- 
buinţele generale ale cultului. 

Aceleași principii se aplică şi 
pentru cazul că e vorba de alte părţi 
constitutive și instituţiuni ale cultelor 
decât comunităţile locale. 
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Verificarea prevăzută în acest 
articol va fi făcută, la cererea Mini- 
sterului Cultelor, de” tribunalele în cir- 
cumscripția cărora se află imobilele 
şi bunurile; după ce vor fi citate păr- 
țile interesate. 

Statul va fi reprezentat prin Mi- 
nisterul Cultelor. 

Hotărârea tribunalului este su- 
pusă apelului în termin de 15 zile 
dela comunicare. 

Hotărârea definitivă va îi îna- 
intată judecătoriei unde se află căr- 
țile funduare spre a se face confir- 
marea sau rectificarea cuvenită. 

ART. 40, Corespondența orga- 
nelor bisericeşti cu autoritățile Sta- 
tului se va face în limba română. 

UI. 

Relaţiunile dintre culte. 
| ART. 41. Membrii unui cult nu 
pot îi constrânși să contribue la în- 
treţinerea altui cult. 

ART. 42. Preoții unui cult pot 
săvârşi slujbe și ceremonii religioase 
numai credincioșilor cultului propriu. 
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Excepții dela această dispoziţie 
se pot îace în cazul când credincioșii 
unui cult, cari n'au preot în localitate, 
ar cere ei înşişi la locuinţa lui servi- 
ciul preotului unui alt cult și numai 
pentru cazuri de extremă necesitate 
şi urgență. 

ART. 43. Constituţiunea garan- 
tând tuturor cetăţenilor libertatea de 
conștiință, oricine are dreptul de a 
aparţine oricărui cult. 

ART. 44. Oricine a împlinit vâr- 
sta de 18 ani poate trece dela un cult 
la altul, observând formele stabilite: 
în această lege. 

De acest drept nu beneficiază 
cei ce suferă de boale cari împiedecă 
libera voinţă. 

Femeile măritate pot să-şi schimbe: 
religiunea chiar înainte de împlinirea. 
vârstei de 18 ani. 

ART. 45. Oricine, întrunind con- 
diţiunile dela articolul precedent, vo- 
eşte să intre sau să treacă la alt cult, 
va anunța această intenţie, în per- 
soană și însoţit de doi martori, ofi- 
țerului stării civile al comunei unde 
domiciliază. 
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Ofiţerul stării civile va încheia 
proces-verbal despre declaraţia de tre- 
cere, semnat de cel ce face declaraţia 
şi de martori, și-l va înainta, în copie, 
în termen de cel mult 8 zile dela data 
declaraţiunii, preotului căruia aparţine 
declarantul. 

Anunţarea trecerii se poate face 
și în forma unei declarațiuni autentice 
la judecătorie sau la notarul public și 
depusă la ofițerul stării civile. 

Dacă în termen de 30 zile dela 
înştiințarea preotului autorul declara- 
ției nu revine asupra ei, trecerea se 
consideră tăcută pe deplin drept dela 
această dată. 

Oiiţerul stării civile va face, în 
acest caz, modificările cuvenite în re- 
gistrele respective, va elibera decla- 
rantului o dovadă oficială despre tre- 
cere, anunțând aceasta atât preotului 
căruia a aparținut, cât şi aceluia la 
care a trecut. 

Revenirea asupra declaraţiunii de 
trecere se face cu observarea acelo- 
rași formalităţi. 

Formalităţile articolului de taţă 
se aplică și acelora cari vor să pă- 
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răsească vreun cult fără a trece 
la altul. 

Declaraţiunile sau cererile de 
cari se ocupă acest articol sunt scu- 
tite de timbru, | 

ART. 46. Oricine trece dela un 
cult la altul este dator a suporta toate 
sarcinile materiale impuse de statutele 
și de angajamentele luate iață de 
cultul părăsit până la stârșitul anului 
în care s'a îăcut trecerea. 

Este interzis cultelor primirea de 
credincioși, cari părăsind un cult n'au 
îndeplinit formalitățile de trecere pre- 
văzute în art. 45. 

ART. 47. Copiii ai căror părinţi 
aparţin aceleeaș _religiuni, urmează 
religiunea părinţilor. 

Dacă unul din părinţi trece la 
alt cult, copiii de sexul lui, sub etatea 
de 18 ani, urmează cultul părintelui 
trecut. 

Când unul din soţi îrece la re- 
ligiunea celuilalt, copiii sub 18 ani 
urmează religiunea comună a pă- 
rinţilor. 

Dacă părinții nu sunt de aceeaş 
religiune, tatăl are dreptul de a de- 
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termina, pentru fiecare copil în parte, 
căreia din cele două religiuni ale pă- 
rinţilor săi aparţine. Aceasta însă odată 
pentru totdeauna, anume cu prilejul 
înscrierii copilului în registrele stării 
civile. | 

Orice convenţiuni anterioare că- 
sătoriei prin cari s'ar hotări religiunea. 
copiilor vor îi nule și neavenite. 

Dacă tatăl copilului este mort, 
acest drept revine mamei. 

ART. 48. Copiii nelegitimi ur- 
mează religiunea mamei. 

ART. 49. Copiii găsiți, dacă nu 
au nici o indicațiune cu privire la 
religia lor sau a părinţilor, urmează 
religiunea aceluia care i-a primit spre 
creștere, iar dacă sunt așezați în azile 
(case de creştere), stabilirea religiunii 
lor se va face după criteriile următoare : 

a) Dacă azilul este întreţinut de 
vre-o instituție confesională, vor urma. 
religiunea instituției respective ; 

b) Dacă azilul este întreţinut de 
comună sau județ, vor urma religiunea 
majorităţii locuitorilor din acea co- 
mună' sau din acel judeţ; 

6) Dacă azilul este întreţinut de: 
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Stat, copiii vor urma religiunea orto- 
doxă. 

ART. 50. In caz de adopţiune, 
copiii orfani de ambii părinți sub 
vârsta de 18 ani, pot urma religiunea 
adoptantului, la dorinţa acestuia, ma- 

„nifestâtă înaintea ofițerului stării civile. 
Dacă ambii soţi adoptă de co- 

nun acord, religiunea copiilor orfani 
va îi determinată potrivit art. 47. 

Dacă amândoi sau numai unul 
dintre părinții copiilor adoptați trăesc, 
copiii nu vor putea urma religiunea 

  

adoptantului decât cu învoirea prea- 
labilă a părinţilor. 

Dispoziţiuni finale. 
ART. 51. Toate cultele sunt da- 

toare a-și pune. în concordanţă statu- 
tele lor de organizare cu dispoziţiu- 
nile legii de îaţă, în termin de un an 
dela publicarea regulamentului ei de 
aplicare, înaintându-le Ministerului Cul- 
telor spre aprobare și confirmare prin 
decret regal, dat în- baza unui jurnal 
al Consiliului de ministri. 

Aprobarea are de scop a con- 
stata că în statute nu sunt dispozi- 
țiuni contrare legii, 

13 193



a a i AP a a RIA CRACIUN 

Modificările ulterioare în statu- 
tele de organizare se vor face cu 
aceeaş procedură. 

ART. 52. Situaţia juridică a bu- 
nurilor bisericeşti, aflate dincolo de 
irontierele Statului român şi cari apar- 
țin cultelor din ţară, precum şi a bu- 
nurilor din ţară cari aparţin cultelor 
din aiară, va îi determinată prin con- 
vențiuni speciale. 

ART. 53. Drepturile recunoscute 
comunității baptiste prin juraalul Con- 
siliului de ministri Nr. 2680 din 21 
Noemvrie 1927 se menţin. 

Statutul comunităţii baptiste, 
aprobat prin acest jurnal, va îi pus 
de acord cu dispoziţiunile legii de 
față şi înaintat Ministerului Cultelor 
pentru o nouă aprobare. 

ART. 54. Ministerul cultelor va 
stabili și decreta în Regulamentul de 
aplicare a legii, normele după cari 
cultele cari nu au organizaţiune ierar- 
hică — mozaic şi musulman — ur- 
mează să procedeze pentru întocmirea 
statutului lor de organizare. 

Organizarea cultului mozaic se 
-va îace pe baza de comunităţi reli- 
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gioase, putând avea fiecare rit — oc- 
cidental, ortodox, spaniol — comuni- 
tate proprie. 

Diferitele rituri se pot organiza 
Şi în comunități unitare. 

Intr'o localitate poate funcţiona 
o singură comunitate de acelaş rit. 

Sinagogile (temple, case de ru- 
găciuni) existente la data promulgării 
acestei legi, cu derogarea dela pre- 
vederile art. 56, își pot păstra bunu- 
rile mobile şi imobile afectate cultului, 
Administrarea acestor bunuri se va 
face sub controlul Ministerului Cul 
telor și al comunităţii căreia aparţin. 

Modalităţile cum se va exercita 
acest control din partea comunităţii 
se vor stabili prin statutele acesteia. 

Dispoziţiunile acestui articol vor 
fi puse în vigoare prin regulamentul 
de aplicare al legii. 

ART. 55. Până la organizarea 
cultului mozaic pe bază de comuni- 
tăți religioase, reprezentantul acestui 
cult în Senat va îi tot reprezentantul 
religios al Uniunii Comunităţilor evre- 
ești din Vechiul Regat. - 

După organizarea pe bază de 
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comunităţi religioase a Cultului mo- 
zaic din întreaga ţară, reprezentantul 
în Senat al lui va îi ales de adunarea 
delegaților comunităţilor religioase, po- 
trivit normelor ce se vor stabili prin 
Regulamentul de aplicare al ace- 
stei legi. 

ART. 56. Toate bunurile mobile 
sau imobile afectate unei instituțiuni 
întreţinute -de cultul mozaic, atlate 
astăzi pe numele unei persoane fizice 
sau societăţi particulare, trec de drept 
şi fără îndeplinirea nici unei tformali- 
tăţi în stăpânirea comunității mozaice 
respective, din ziua constituirii ace- 
steia ca persoană juridică. | 

" Mutaţiunile acestea de proprie- 
tate sunt scutite de orice taxe. 

Tribunalul situaţiunii locului va 
constata dacă dispoziţiunile cerute de 
lege sunt îndeplinite. Aceasta la ce-. 
rerea preşedintelui comunităţii res- 
pective. . - 

Dispoziţiunile cuprinse în acest 
articol se referă şi la bunurile mobile 
și imobile, afectate parohiilor retor- 
mate (calvine) și evanghelice-luterane 
de pe teritorul Vechiului Repat, cu ex- 
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cepția celor puse sub sechestru în 
timpul răsboiului (1916—1918). 

ART. 57. Dispoziţiunile din acea- 
stă lege privesc și biserica ortodoxă, 
întrucât nu sunt contrare legii speciale 
de organizare a acestei Biserici. 
ART. 58, Un regulament întoc- 

mit de Ministerul Cultelor va desvolta 
şi lămuri în amănunt principiile şi dis- 
poziţiunile acestei legi. 

ART. 59. Toate legile, statutele, 
regulamentele, ordonanţele şi dispo- 
ziţiunile de orice natură în vigoare 
înainte de promulgarea legii de faţă, 
ori contrare ei, sunt și rămân abro- 
gate. 

“(Publicată în Monitorul Oficial Nr. 89 
„ dia 22 Aprilie 1928, cu modificările din 1929). 

co 
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Anexa îV. 

  

 Concordatul. 
— Text oficial — 

ART. [. Religia Catolică Aposto- 
lică Română, de orice rit, se va prac- 
tica și exercita liber şi în public în 
tot Regatul României. 

ART. II. In Regatul României 
Ierarhia Catolică va îi asttel consti- 
tuită: 

A) Pentru Ritul Grec: 
Provincia Bisericească Alba-lulia 

şi Făgăraş. 
Mitropolia : Blaj, cu patru suira- 

ganţi: 

1. Oradea-mare; 
2. Lugoj; 
3. Gherla (Scaunul Episcopal şi 

Capitolul urmează a fi transferate de 
comun acord între Sfântul Scaun și 
Guvernul Regal) ; 
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4. O nouă Dioceză ce urmează 
a îi înființată în Nord, cu Scaunul 
Episcopal ce urmează a îi desemnat 
de comun acord între Sfântul Scaun 
şi Guvernul Regal. 

Din această Dioceză vor îace 
parte și greco-Rutenii cu o admini- 
straţie specială. 

B) Pentru Ritul Lafin: 

Provincia Bisericească a Bucu- . 
reştilor. 

Mitropolia: Bucureşti, cu patru 
sufraganţi : 

1. Alba-lulia; 
2. Timişoara; 
3. Satu-mare şi Oradea-mare 

împreunate aeque principaliter. Prin 
ratilicarea prezentului Concordat, în- 
cetează Administraţia Apostolică, iar 
teritorul Oradiei-Mari trece sub juris- 
dicţia Episcopului actual de Satu-mare ; 

4. laşi. La această Dioceză se 
va alipi Bucovina. 

Teritorul Vechiului Regat trece 
dela jurisdicţia Congregației de Pro- 
paganda Fide la dreptul comun. 
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C) Pentru Ritul Armean: 
Un şei spiritual pentru toţi Ar- 

menii din Regat, cu scaunul în Gherla. 
Sfântul Scaun nu va proceda la 

nici o modiicare a Ierarhiei, mai sus 
stabilită, nici a circumscripţiilor Pro- 
vinciilor Bisericeşti şi a Diocezelor, 
fără acord prealabil cu Guvernul Ro- 
mân, afară de micile modificări paro- 
hiale cerute de binele suiletelor. 

ART. III. Nici o parte din Re- 
gatul României nu va depinde de un 
Episcop al cărui Scaun s'ar găsi afară 
din hotarele Statului Român; dease- 
menea nici o Dioceză din România 
nu se va putea întinde dincolo de - 
hotarele ţării. . 

ART. IV. Comunicaţia directă a 
Episcopilor, a Clerului Şi poporului cu 
Sfântul Scaun, și vice-versa, în ma- 
terie spirituală şi în afaceri bisericeşti 
va fi absolut liberă. 

ART. V. $ 1. Aceia cari vor fi 
chemaţi a cârmui Diocezele, tot aşa 
şi Coadjutorii lor cum iure succes- 
sionis, precum şi şeful spiritual al 
Armenilor, vor trebui să fie cetățeni 
români, afară de excepţiile admise de 
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comun acord de Sfântul Scaun şi Gu- 
vernul Regal. 

$ 2. Sfântul Scaun, înainte de 
numirea lor, va notifica Guvernului 
Regal persoana ce urmează a îi nu- 
mită spre a se constata, de comun 
acord, dacă n'ar îi în contra ei motive 
de ordin politic. 

ART. VI. Episcopii, înainte de 
a-și lua în primire Diocezele, vor de- 
pune jurământul după formula ce ur- 
mează: „luaintea lui Dumnezeu şi pe 
Sfintele Evanghelii, jur şi promit cre- 
dință Maiestăţii Sale Regelui Româ- 
niei, precum și Succesorilor Săi, şi, 
cum se cuvine unui: episcop, a res- 
pectă și a face să se respecte de 
către supușii mei, împreună cu cre- 
dinţa către Rege, Constituţia şi legile 
țării. Pe lângă aceasta, nu voi întra- 
prinde nimic care să fie de natură a 
aduce atingeie ordinei publice sau 
integrităţii Statului. Așa să-mi ajute 
Dumnezeu și aceste Sfinte Evanghelii“. | 

ART. VII. Formula rugăciunilor 
pentru Suveran „Domine Salvum îac 
Regem“ se va cânta în Slujbele reli- 
gioase, contorm normelor liturgice. 
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ART. VIIL. Episcopii vor avea 
deplină libertate în exerciţiul funcţiu- 
nilor lor bisericeşti și în cârmuirea 
propriilor -lor Dioceze. Ei vor putea 
exercita toate drepturile și prerogati- 
vele proprii oficiului lor pastoral con- 
form disciplinei aprobată de Biserica 
Catolică şi vor îi liberi a da instruc- 
țiunile religioase, morale şi bisericeşti 
așa cum o cere oficiul” lor sacru. In: 
cazul când ele ar îi de un interes ge- 

„eral și publicate de dânșii, vor i după. 
aceea aduse deasemenea la cunoștința 
Ministerului Cultelor. De ei vor de- 
pinde exclusiv ceilalți membri ai Cle- 
rului Catolic în tot ce priveşte numi- 
rea lor şi exercitarea oficiului lor sacru. 

Numirea făcută va îi adusă la 
cunoştinţa Ministerului Cultelor. 

ART. IX. Statul recunoaşte Bi- 
sericii Catolice, reprezentată prin ie-. 
Zitimele ei autorităţi ierarhice, perso- 
nalitatea' juridică, conform dreptului 
comun al ţării, 

In consecință, Parohiile, Proto- 
popiatele, Mănăstirile, Capitolele, Sta- 
rostiile, Abaţiile, Episcopiile, Mitropo- 
liile şi celelalțe organizații canonic și 
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legal constituite, sunt persoane  juri- 
dice, iar deplina proprietate a bunurilor 
lor, de orice natură ar îi ele, este 
garantată de către Stat, contorm Con- 
stituției Regatului, Bisericii Catolice, 
reprezentată prin legitimele ei autori- 
tăţi ierarhice. 

ART. X. Biserica Catolică şi Mem- 
brii ei, cetățeni români, se vor bucura 
din partea Statului de un tratament 
care nu va putea îi inferior aceluia de 

„care se bucură, după Constituţie, ce- 
lelalte religii ale Regatului. 

Pe lângă aceasta, se înţelege că 
Episcopii României diocezani de Ritul 
grec, precum şi Arhiepiscopul latin 
din Bucureşti, vor fi senatori de drept. 

ART. XI. $ 1. în toate Bisericile 
Catedrale se va menţine Capitolul ca- 
nonicilor în stare juridică şi patrimo- 
nială în care se ailă actualmente, sub 
rezerva dispozițiilor articolului XUL 
Noua Dioceză va îi prevăzută cu Ca- 
pitolul său. - 

$ 2. Canonicii vor trebui să fie 
cetățenii români afară de excepţiunile 
admise de comun acord de către Sfân- 
tul Scaun şi Guvernul Regal. 
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ART. XII. $ 1. Episcopii vor îi 
liberi a înfiinţa noui Parohii, a stabili 
sau a ionda Biserici filiale; însă dacă 
vor cere ajutorul Statului, vor trebui 
să procedeze în înțelegere cu Guver- 
nul, care își va da consimțământul 
dacă este vorba de 400 de familii | 
pentru orașe şi 200 de familii pentru 
sate. În cazuri speciale, Guvernul va 
putea să-şi dea consimțământul chiar 
pentru un număr inferior de familii. 

$ 2. Numirea Parohilor, cari vor 
trebui să fie cetăţeni români şi să nu 
îi suferit vre-o condamnare prin sen- 
tinţă definitivă, pentru crime contra 
siguranţei Statului, este de competința 
exclusivă a Episcopului. Consimţă- 
mântul Guvernului se va cere în ca- 
zul când ar îi vorba de a se numi 
Paroh un străin, care totuși, va îi da- 
tor să dobândească ulterior calitatea 
de cetățean român. 

ART. XIII. $ 1. Se va constitui 
un Patrimoniu sacru interdiocezan cu 
titlurile de rentă română, cari aparţin 
actualmente prebendelor Episcopilor, 
ale Canonicilor, ale Parohilor şi ale 

„ Seminariilor teologice. 
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$ 2. Destinația Patrimoniului sa- 
cru este întreţinerea Episcopilor şi a 
Ordinariatelor, a Seminariilor teolo- 
gice, a Canonicilor și a persoanelor 
în serviciile Parohiilor. In cazul când 
veniturile menţionate la $ 1, n'ar 
ajunge cantitatea cuvenită, contorm 
articolului X, Statul va suplini lipsa, 
conform legilor în vigoare privitoare 
la salarizarea Clerului. 

$ 3. Acest Patrimoniu sacru va 
fi administrat de Consiliul Episcopilor 
diocezani, conform statutelor întoc= 
mite de ei înşişi şi aprobate de Sfântul 
Scaun şi de Guvern. 

$ 4. Acelaş Consiliu va admi- 
nistra veniturile rentei provenind din 
Fondul General Catolic de Religie şi 
din Fondul General Catoiic de In- 
strucţie, cari se bucură deja de per- 
sonalitate juridică și rămân în starea 
patrimonială şi juridică actuală. 

$ 5. Patrimoniul sacru se va 
bucura de personalitate juridică con- 
form dreptului comun al ţării. 

ART. XIV. Proprietăţile şcoalelor, 
ale instituţiunilor de educaţie și bi- 
neiacere şi ale tuturor celorlalte În 
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stituţiuni pioase ale fiecărei dioceze, 
vor îi administrate de autoritățile dio- 
cezane și atribuite aceluiaș scop pre- 
văzut şi voit de fiecare Fondaţie aparte, 
coniorm modalităţilor prevăzute de 
legile Statului. 

ART. XV. Drepturile și îndato- 
ririle de patronat, de orice categorie, 
Sunt și rămân desființate fără nici o 
indemnizaţie. 

Clădirile sfinte, casele parohiale 
cu dependinţele lor şi celelalte bu- 
nuri, afectate de către patron Bise- 
ricii, a) dacă sunt înscrise în cărţile 
funduare pe numele persoanelor juri- 
dice arătate la Art. IX, rămân în de- 
plina lor proprietate ; b) dacă sunt în- 
scrise pe numele patronilor, rămân în 
posesia Bisericii pentru uzul parohiilor 
respective. 

| In cazul când Parohia ar dispare 
canoniceşte şi legal, fostul patron, 
dacă acesta este Statul sau o insti- 
tuție de Stat, va putea dispune liber 
de aceste bunuri; dacă acesta este 
un particular, clădirile şi bunurile sus 
arătate, rămân în posesia și pentru 
uzul Bisericii. 
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ART. XVI. $ 1. In tiecare Dio- 
ceză, Seminarul pentru formarea tâ- 
nărului Cler, va îi sub dependința 
exclusivă a episcopului. 

$ 2. Profesorii vor fi cetăţeni 
români, afară de excepţiile admise de 
Sfântul Scaun şi Guvernul Regal. 

$ 3. Programul de studii se va 
iixa de către autoritatea bisericească 
competentă, 

$ 4. in seminarii, studiul limbei 
şi al istoriei naţionale va fi obiiga- 
toriu, conform programului stabilit de 
Conferinţa Episcopilor diocezani în în- 
țelegere cu Ministerul competent, în 
măsură de a nu împiedeca studiile 
teologice în aşa chip ca să fie com- 
patibil cu caracterul religios al ace- 
stor Institute; în acest scop, zisul Mi-- 
nister va avea cunoştinţă de progra- 
mul menţionat la paragratul precedent. 

ART. XVIL $ 1. Ordinele și Con- 
gregaţiile religioase existente în Regat 
vor Îi datoare să aibă pe superiorul 
lor și pe membrii lor cetățeni români, 
domiciliați în ţară. 

$ 2. Ordinelor și Congregaţiilor re- 
ligioase, ca atari, Statul le recunoaşte 
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personalitatea juridică cu condiţia ca 
ele să îndeplinească condițiile stabi- 
lite de legile în vigoare. 

$3. Veniturile aparţinând Ordinelor 
şi Congregațiilor religioase vor trebui 
distribuite conform voinței binetăcă- 
torilor şi conform naturii şi scopului 
Institutului religios. 

$ 4. Noui Ordine și Congregații 
religioase se vor putea stabili în Ro- 
mânia și cele cari se ailă actualmente 
aci vor putea deschide case noui nu- 
mai cu încuviințarea dată în înţele- 
gere de către Siântul Scaun şi Gu- 
vernul Român. 

ART. XVIII. Biserica catolică are 
dreptul de a se îngriji de asistenţa 
religioasă de orice fel, pentru credin- 
cioșii ei, în armată, spitale civile şi 
militare, orfelinate, şcolile corecţionale, 
penitenciare, ţinând seamă de regu- 
lamentele instituţiunilor respective. 

ART. XIX, $ 1. Biserica catolică 
are dreptul a înființa şi a întreținea 
cu propria e€i cheltuială, şcolile pri- 
mare şi secundare, cari vor îi sub 
dependenţa episcopilor respectivi și 
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sub supravegherea și controlul Mini- 
sterului Instrucțiunii Publice. 

$ 2. In aceleaşi condițiuni ea va 
putea întreţine numărul actual al Şco- 
lilor normale. 

$ 3. Toate şcolile Ordinelor şi 
Congregaţiilor religioase sunt puse sub 
dependenţa episcopului local; în con- 
secință, și ele se vor bucura de dreptul 
de a îixa limba de predare. | 

$ 4. Toate școlile arătate la S$ 
precedenţi vor avea dreptul de publici- 
tate, conform modalităţilor în vigoare. 

ART. XX. $ 1. Biserica catolică 
are dreptul a da instrucţia religioasă 
elevilor catolici în toate şcolile pu- 
blice şi particulare ale Regatului; 
această instrucţie religioasă li se va 
da în limba lor maternă. 

$ 2. In școlile secundare ale 
Statului, frecventate în majoritate de 
catolici, învăţământul religios se va 
face de către profesori catolici, preoți 
sau laici, numiţi de comun acord de 
Episcopi şi Ministerul Instrucțiunii Pu- 
blice și salariaţi de guvern în con- 
formitate cu legile în vigoare. 

$ 3, în şcolile primare ale Sta- 
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tului, frecventate în majoritate de ca- 
tolici, învăţământul Religiei catolice: 
se va da de un preot desemnat de 
Episcop, iar în lipsă de preoţi, de un 
laic, catolic, care va putea îi şi învă- 

_țătorul școlii, numai să fie recunoscut 
capabil de către Episcop. 

$ 4. Dacă Episcopul ar informa 
Ministerul că profesorul de religie nu 
este apt, pentru motive referitoare la 
doctrină sau moralitate, profesorul va 
îi obligat să înceteze imediat învăță- 
mântul şi se va proceda la numirea suc- 
cesorului, conform $$ 2 și 3 de mai sus. 

$ 5. In școlile statului programul 
de învățământ religios pentru catolici, 
va Îi alcătuit de Episcop şi comunicat 
Ministerului competent. 

Ş 6. Textele şcolare vor trebui de 
asemenea să fie aprobate de Episcop, 
care va avea și dreptul de a supra- 
veghia învăţământul dat în zisele şcoli. 

ART. XĂI. Bunurile bisericeşti 
situate în România, dar aparţinând 
unor persoane juridice bisericești și 
religioase, cari îşi au sediul afară din 
hotarele Statului român şi reciproc, vor 
forma obiectul unei convenţii speciale. 
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ART. XXII. Toate dificultăţile şi 
chestiunile ce s'ar putea ivi cu pri- 
vire la interpretarea prezentului Con- 
cordat vor îi rezolvite de comun acord 
între Siântul Scaun şi Guvern. 

ART. XXIII. Prezentul Concordat 
va intra în vigoare îndată după schim- 
bul ratificărilor între Sfântul Scaun şi 
Guvernul Regal. Cele două părţi con- 
tractante își rezervă facultatea de a 
denunța prezentul Concordat, cu un 
preaviz de 6 luni. 

ART. XXIV. Schimbul raţitică- 
rilor va avea loc la Roma cât mai 
curând posibil. 

Articolul adiţional : In termen de 
două luni după ratificare, o comisiune, - 
din care face parte un Deiegat al 
Sfântului Scaun și un altul al Guver- 
nului, se va alcătui pentru a proceda, 
cu ajutorul unui delegat al Episco- 
patului, la delimitarea circumscrip- 
țiilor bisericești, precum și la verifi- 
carea bunurilor cari vor forma Patri- 
moniul sacru conform articolului XIII. 

Drept care Plenipotenţiarii sus- 
numiţi au semnat prezentul Concordat, 

Făcut ia Vatican, astăzi la 10 
Mai 1927. 

[L. S] (ss). P. Card. Gasspari. 
(L.. S.) (ss). V. Goldiş. 
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Pentru documentare, în materie 
de politică bisericească, se pot 
citi următoarele lucrări, accesi- 

bile oricui: 

1. 1. P. S. Patriarh Miron, Adevăruri isto- 
rice asupra întregirii neamului. Bucu- 
reşti. 1929. Tip. Cărţilor bisericești. 

2. 1. P. S. Patriarh Miron, Cuvânt la dis- 
cuția mesagiului în- Senat. (29 Noem- 
vrie 1929]. Bucureşti. Tip. Cărţilor bi- 
sericești, 

3 172.8. Mitropolit Wicolae Bălan, Bi- 
serica neamului și drepturile ei (dis- 
curs la legea Cultelor]. Sibiu. 1928. 

4. 12.8. Mitropolit Nicolae Bălan, Bi- 
serica împotriva Concordatului. Sibiu, 
1929. 

Biserica noastră şi cultele minoritare, 
[cuvântările din Cameră și Senat, ro- 
stite la desbaterea legii Cultelor din 
1928). Publicată de W. Rusu Arde- 
leanu. București. 1928. Tip. Universul, 

6.. 8. Cândea, Concordate. Cernăuţi. 1922. 
7. Dr. Gh. Ciuhandu, Papism şi ortodo- 

xism în Ardeal. Arad. 1922. 
8. idem, Români ortodocși și uniți români. 

Sibiu. 1922, 

a 
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9. 

10. 

11. 

12, 

a, 

14. 

15, 

16. 

- 12, 

dem, Patronatul eclesiastic ungar în 
raport cu. drepturile Statului român. 
Arad. 1928. , 

Vasile Goldiş, Concordatul. Arad. 1928, 
Părintele Nichifor, Confesionalisra po- 

litic. Sibiu. 1930. 
Idem, Biserica ortodoxă și bugetul Cul- 

telor. Sibiu.. 1930. 

Dr. Gh. Plopu, Patronat ȘI inspecţiune. 
Oradea. 1926, - | 

I. Mateiu, Dreptul bisericesc de Stat în 
România. București, 1926. | 

Idem, Valoarea Concordatului încheiat 
„cu Vaticanul. Sibiu. 1929, 

dem, Doctrina de stat a problemei mi- 
noritare. Bucureşti. 1927, 

Episcopatul greco-catolic, Biserica și 
Statul (memoriu prezintat Consiliului 
Dirigent). Blaj. 1919. 

Desbaterile parlamentare cu ocaziunea 
ratificării Concordatului în ședințele 
din Iunie 1929. . 
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