
Încurajaţi conducerea Uniunii Baptiste să intervină la Secretariatul de Stat pentru 
Culte şi la Guvernul României pentru a urgenta aprobarea Statutului Cultului Creştin 
Baptist din România. 
 
Iată doar câteva motive pentru care conducerea Uniunii ar trebui să insiste pentru 
aprobarea Statutului.  Statutul Cultului aprobat de Guvernul României în forma în 
care a fost votat de Congresul Cultului ar avea regim de lege specială şi ar însemna: 
 
1.  Aplicarea DEDUCTIBILITĂŢII pentru contribuţia credincioşilor ca efect al legii 
speciale care este Statutul.  În prezent Legea Cultelor art.10 alin. 3 prevede că: Statul 

promovează sprijinul acordat de cetăţeni cultelor prin deduceri din impozitul pe venit 

şi încurajează sponsorizările către culte potrivit legii.  Fiecare credincios ar beneficia 
de reducerea impozitului proporţional cu suma contribuită (art.4, alin. 4).  În prezent 
cotizaţiile sindicale sunt deductibile.  Primul ministru actual, în perioada discuţiilor pe 
Legea Cultelor şi-a exprimat punctul de vedere în această privinţă în sensul că 
trebuiesc încurajaţi credincioşii să susţină financiar bisericile prin acordare de 
deductibilităţi. Există deci un moment prielnic pentru obţinerea acestei facilităţi;  
 
2.  Garantarea statutului juridic de BUNURI SACRE a lăcaşurilor de cult şi a 
terenurilor destinate lăcaşurilor de cult, şcolilor teologice, cimitirelor precum şi a altor 
bunuri stabilite sacre prin Statutul Cultului. (art.46).  Un bun sacru nu poate fi 
înstrainat (revendicat, preluat, etc.) decât cu acordul credincioşilor bisericii respective.  
Această prevedere în corelare cu Legea Cultelor ar reprezenta o garanţie puternică 
pentru biserici oferind un temei legal solid şi fără echivoc; 
 
3.  Dreptul bisericilor de a angaja prin CONVENŢIE civilă personal permanent pe 
diferite funcţii.  In prezent, mai multe instituţii şi organizaţii din România se bucură 
de acest beneficiu prin legi speciale.  Dacă bisericile ar avea acest drept prevăzut în 
statutul votat la Cluj-Napoca ar beneficia de o uşurare fiscală importantă.  Astfel 
păstorii bivocaţionali (profesorii de la Institut care lucrează şi ca păstori, persoane 
angajate în alte slujbe în cult sau în afara lui) păstorii giranţi, păstorii pensionari, 
personalul de conducere de la Comunităţi şi Uniune, unii specialişti şi alţi angajaţi ar 
putea lucra prin convenţie civilă.  În cazul convenţiei, biserica ar plăti numai 10% 
impozit din suma acordată lunar. În prezent biserica plăteşte 16% impozit; 30% 
C.A.S.; 12,5% fond de sănătate; 2% şomaj; 1,6% alte reţineri.  Astfel, biserica plăteşte 
peste 62% taxe lunare pentru fiecare angajat.  De exemplu la o sumă netă de 1000 
RON, biserica ar plăti 1010 RON, în loc de 1621 RON cât plăteşte acum. 
 
4.   Asigurarea AUTONOMIEI bisericii locale şi PROTEJAREA credincioşilor care 
mărturisesc Evanghelia faţă de aplicarea prevederilor restrictive ale Legii Cultelor. 
 
5.   Recunoaşterea oficială a PREZENŢEI de 150 de ani a baptiştilor în România.  
Unii consideră că am apărut ca o sectă după revoluţie.   
 
6.   GARANTAREA unui tratament de egalitate a credincioşilor baptişti cu membrii 
celorlalte biserici inclusiv Biserica Ortodoxă.  (Statut-- Principiul 7: Credincioşii 

baptişti şi aparţinătorii sunt protejaţi de statul român împotriva oricăror 

comportamente care au ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea unei 

atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare sau a unei stări 

de inferioritate legate de aparteneţa acestora la credinţa baptistă.); 



7.    Organizarea contabilităţii la nivelul bisericilor (art. 114); adaptarea la noul statut 
a Regulamentului privind Raporturile de Muncă din cadrul Cultului (art.114); precum 
şi organizarea şi funcţionarea Casei de Pensii a Cultului după norme proprii. (art.3 şi 
art. 106); 
 
8.   Posibilitatea AFILIERII în condiţii de legalitate la Cultul Creştin Baptist din 
România a unor biserici baptiste şi asociaţii de biserici baptiste române şi maghiare 
din diaspora. (art.5, alin.2) ; 
 
9.   Clarificarea SUBVENŢIILOR de la stat (art.4 alin.3 : Autonomia Cultului Creştin 

Baptist, în sensul Constituţiei României, se manifestă şi prin faptul că acesta din 

motive doctrinare nu acceptă subvenţii financiare din partea statului pentru 

activitatea cultică şi pentru funcţionarea sa.) ; 
 
10.  INTERDICŢIA de apartenenţă la servicii secrete a slujitorilor bisericilor şi a 
persoanelor alese în organele de conducere din cadrul cultului, precum şi a aparteneţei 
la partide politice a păstorilor. (art.25 şi 115) 
 
Nu am facut referire la avantajele spirituale ale intrarii in vigoare a noului statut. 
 
Ştiu că unii lideri din cadrul cultului nu împărtăşesc ulimele două puncte.  Totuşi 
avantajele aprobării Statutului Cultului sunt mult mai importante pentru viaţa 
bisericilor din România.  
 
Se pare că actuala conducere a Uniunii Baptiste (sau cel puţin Preşedintele Cultului) 
consideră că ne-am prea grăbit cu elaborarea şi votarea Statutului Cultului, de vreme 
ce Biserica Ortodoxă Română nu ar fi depus la Guvern noul statut.  Este posibil ca 
B.O.R. să nu fi depus statutul la guvern, dar cu câţiva ani înainte de a fi aprobată 
Legea Cultelor, unele parohii ortodoxe au încheiat parteneriate sociale cu primăriile 
locale şi alte instituţii ale statului.   
 
     Statutul unui cult minoritar aprobat de Guvernul României 

reprezintă garanţia legală a drepturilor acelui cult în faţa majorităţii.   
 
Consider că nu putem urma filozofia din perioada comunistă de a funcţiona  
la „buna înţelegere” cu persoane din aparatul de stat sau din alte instituţii. 
 
Înainte de orice altă responsabilitate sau slujire, Uniunea Baptistă are răspunderea 

reprezentării şi apărării intereselor bisericilor în faţa statului şi a altor 
organizaţii şi instituţii.  (Art. 85. Uniunea Bisericilor Baptiste (Uniunea Baptistă) 

este organul naţional de reprezentare al Cultului Creștin Baptist din România.  

Uniunea Baptistă are scopul de a exprima unitatea spirituală și doctrinară a 

credincioșilor baptiști din România și de a reprezenta interesele generale ale 

bisericilor baptiste şi a celorlalte părţi componente ale Cultului Creştin Baptist din 

România.) 

 
La Consiliul Uniunii de la Deva, conducerea Uniunii nu a abordat problema statutului 
deşi a fost interpelată în acest sens.  Vom avea statutul aprobat de Guvern până la 
Conferinţa Naţională?  Consider că ar trebui să aflăm care este stadiul actual al acestui 
demers; în ce constau intervenţiile conducerii Uniunii; şi pentru ce ar trebui să ne 



rugăm ca biserici, astfel ca acest proiect de importanţă vitală să fie finalizat cu succes, 
în termenul prevăzut de lege.  
 
Pastor, Vasile Al. Taloş 
 


