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Abstract. The Churches’ financial and fiscal regime recognized by the
Romanian state has been the subject of numerous fake news, especially in
the last two decades, from both NGOs and various associations with a
secular agenda, but also from a part of the Romanian administrative and
political elite. This regime is the result of a particular Romanian historical
development, of the way in which the Romanian state and nation were
built in regard to the Church, being specific to the way in which the
Romanian state recognizes the current and historical contribution of the
religious organizations to the construction of the common good, but
nonetheless congruent with other European Churches’ financial and fiscal
regimes.
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I) Tipuri de relaþie între stat ºi cultele religioase
la nivel european ºi în România

Spre deosebire de ceea ce multã lume pare sã creadã în România, la nivel
european nu existã un singur model de relaþionare între stat ºi Bisericã/culte re-
ligioase, ºi anume cel de separare drasticã între stat ºi Bisericã, relaþia dintre cei
doi factori ai ecuaþiei construindu-se în realitate în mod diferit în fiecare þarã ºi
fiind marcatã de particularitãþile istorice (de exemplu, tipul ºi numãrul de Bise-
rici/culte prezente pe teritoriul naþional, modul în care s-au constituit statul ºi na-
þiunea respectivã raportat la Bisericã º.a.m.d.) ale fiecãrui caz în parte.
În ciuda acestui fapt, în funcþie de criteriul definirii juridice a acestora, se pot

identifica trei mari tendinþe sau modele europene de relaþie dintre stat ºi culte,
fiecare dintre ele fiind caracterizatã în general de un anumit tip de finanþare a
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cultelor de cãtre stat (direct, indirect, mixt)1. Este vorba de: 1) Regimuri de sepa-
rare netã, precum în cazul Franþei (pe teritoriul cãreia funcþioneazã, însã, din mo-
tive istorice, ºi alte tipuri de relaþie între stat ºi Bisericã)2, Olandei, Irlandei, Portu-
galiei, caracterizate de interzicerea finanþãrii directe de cãtre stat a cultelor, dar
în care nu sunt interzise finanþãrile indirecte; 2) Regimuri cu o Bisericã de stat
sau dominantã din punct de vedere constituþional-juridic, precum Danemarca
(singurul stat european în care mai existã astãzi în mod oficial Bisericã de stat ºi
în care clericii sunt salarizaþi integral de la bugetul de stat)3, Grecia, Finlanda,
Malta, Marea Britanie, în care una sau mai multe confesiuni sunt investite cu un
statut special, inclusiv din punct de vedere financiar. ªi România putea fi înca-
dratã în acest tip de regim pânã în 1948, iar unii cercetãtori susþin cã de facto,
dacã nu de jure, chiar ºi dupã aceastã datã4; 3) Regimuri de recunoaºtere a unor
culte de cãtre stat (pe unul sau mai multe niveluri), definite ca regimuri de coope-
rare sau de parteneriat între stat ºi culte, în care cultelor li se recunoaºte o „situaþie
privilegiatã“, statul recunoscând „utilitatea activitãþii cultelor“ ºi susþinându-le
financiar în mod direct ºi/sau indirect, precum în: Germania, Belgia, Luxemburg,
Spania, Italia, Polonia, Republica Cehã5. În prezent, România se alãturã ºi ea
acestui model european de relaþionare între stat ºi Bisericã, cel puþin de jure,
dacã nu ºi de facto6.
Conform legislaþiei româneºti, pe care o vom detalia pe parcursul acestui

articol, spre deosebire de ceea ce considerã majoritatea formatorilor de opinie ºi
publicul larg, statul român nu se autodefineºte drept un stat „laic“ sau „secular“,
ci drept un stat „neutru“ în materie de convingeri ºi credinþe religioase ºi filoso-
fice. Potrivit Constituþiei României ºi Legii nr. 489/2006 cu privire la libertatea
religioasã ºi regimul general al cultelor, care definesc regimul relaþiei dintre
Bisericã ºi stat, acesta este unul de cooperare ºi de recunoaºtere pe mai multe
niveluri7. Este vorba de o atitudine de „neutralitate binevoitoare/pozitivã“, echi-
valentã cu un „sprijin binevoitor“8 arãtat de cãtre stat cultelor religioase recunos-
cute, prin acordarea, la cererea cultelor, de avantaje financiare, fiscale, instituþio-
nale, legale, conform principiului proporþionalitãþii (al numãrului de credincioºi
al fiecãrui cult), dar ºi conform nevoilor reale ale fiecãrui cult. Legislaþia româ-
neascã în domeniu afirmã „parteneriatul social“ dintre stat ºi culte, recunoscute
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ca organizaþii de drept privat „de utilitate publicã“, ca „furnizori de servicii sociale“
ºi „factori ai pãcii sociale“9, punând în practicã, pornind de la aceastã bazã, „o
combinaþie elaboratã de forme de finanþare directã ºi indirecã a cultelor“10, pe
care vom încerca sã o desluºim, parþial, în acest articol.
În prezentul studiu nu ne propunem sã zãbovim decât asupra salarizãrii perso-

nalului clerical ºi a impozitãrii Bisericii, nemenþionând decât în trecere aspecte
la fel de importante ale complicatei ahitecturi financiare elaborate de statul român
pentru susþinerea cultelor, în domeniul construcþiei ºi reparaþiei de lãcaºuri de
cult, finanþarea personalului neclerical, sprijinirea comunitãþilor religioase româ-
neºti din diaspora, cedarea de terenuri ºi clãdiri din patrimoniul statului cãtre
cultele religioase, susþinerea diverselor proiecte social-filantropice, educaþionale,
culturale, sociologice º.a.m.d.

II) Salarizarea personalului clerical

1) Salarizarea personalului clerical, între prevederi legislative ºi
practica de zi cu zi

Un subiect controversat, care dã naºtere periodic la diverse ºtiri false ºi dez-
bateri, este cel al salarizãrii personalului clerical de cãtre stat care, spre deosebire
de o opinie larg rãspânditã, nu reprezintã salarizarea integralã a acestuia din bani
publici, ci o contribuþie parþialã, este adevãrat cã substanþialã, la salarizarea lui,
contribuþie care trebuie completatã din fondurile proprii ale cultelor.
Sprijinul financiar sub forma contribuþiei la salarizare a personalului clerical

se acordã de cãtre stat conform unor prevederi constituþionale, detaliate în
Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã ºi regimul general al cultelor,
Legea-cadru nr. 153/2017 ºi O.G. nr. 82/2001.
Astfel, conform art. 29, al. 5, Capitolul II, Drepturile ºi libertãþile fundamen-

tale, Titlul II, Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle fundamentale din Constituþia
României: „Cultele religioase sunt autonome faþã de stat ºi se bucurã de sprijinul
acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenþei religioase în armatã, în spitale, în
penitenciare, în azile ºi în orfelinate“11. Sintagma „inclusiv prin“ sugereazã cã
statul român se angajeazã sã ofere sprijinul sãu concret cultelor „inclusiv“ în
anumite domenii, ceea ce înseamnã cã, urmând logica prevederilor constituþio-
nale, în România nu poate sã existe un zid opac de separaþie între Bisericã/culte
ºi stat. Este astfel recunoscut în Constituþie, chiar dacã indirect, rolul pozitiv al
cultelor în societatea româneascã.
Conform Legii nr. 489/2006, statul recunoaºte rolul important al cultelor în

societatea româneascã de astãzi, precum ºi rolul lor istoric, prin prisma cãrora se
justificã sprijinul financiar pe care statul îl acordã acestora. Astfel, în cadrul
Capitolului II, Cultele, Secþiunea, 1 Relaþiile dintre stat ºi culte, se menþioneazã,
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la art. 7, al. 1), cã „Statul român recunoaºte cultelor rolul spiritual, educaþional,
social-caritabil, cultural ºi de parteneriat social, precum ºi statutul lor de factori
ai pãcii sociale“, iar la al. 2, cã: „Statul român recunoaºte rolul important al
Bisericii Ortodoxe Române ºi al celorlalte biserici ºi culte recunoscute în istoria
naþionalã a României ºi în viaþa societãþii româneºti“12. Prin art. 8, al. 1, cultele
sunt recunoscute ca „persoane juridice de utilitate publicã“, persoane juridice de
drept privat, dar de utilitate publicã, „care se organizeazã ºi funcþioneazã în baza
prevederilor constituþionale ºi ale prezentei legi, în mod autonom, potrivit pro-
priilor statute sau coduri canonice“13.
În art. 9 al Legii este proclamatã neutralitatea religioasã a statului român, ca

ºi egalitatea tuturor cultelor în faþa legii. De asemenea, se afirmã cã: „(3) Autori-
tãþile publice coopereazã cu cultele în domeniile de interes comun ºi sprijinã
activitatea acestora. (4) Statul român, prin autoritãþile publice abilitate, sprijinã
activitatea spiritual-culturalã ºi socialã în strãinãtate a cultelor recunoscute în
România. (5) Autoritãþile publice centrale pot încheia cu cultele recunoscute atât
parteneriate în domeniile de interes comun, cât ºi acorduri pentru reglementarea
unor aspecte specifice tradiþiei cultelor, care se supun aprobãrii prin lege“14.
Articolul 10 este dedicat finanþãrii cultelor ºi stipuleazã cã principala sursã de

finanþare a acestora este reprezentatã de cãtre veniturile proprii, dar cã „(3) Statul
promoveazã sprijinul acordat de cetãþeni cultelor prin deduceri din impozitul pe
venit ºi încurajeazã sponsorizãrile cãtre culte, în condiþiile legii“ ºi cã „(4) Statul
sprijinã, la cerere, prin contribuþii, în raport cu numãrul credincioºilor cetãþeni
români ºi cu nevoile reale de subzistenþã ºi activitate, salarizarea personalului
clerical ºi neclerical aparþinând cultelor recunoscute. Statul sprijinã cu contri-
buþii în cuantum mai mare salarizarea personalului de cult al unitãþilor de cult cu
venituri reduse, în condiþiile stabilite prin lege“15. În cadrul aceluiaºi articol 10 se
precizeazã faptul cã statul oferã cultelor religioase sprijin material ºi pentru
„cheltuielile privind funcþionarea unitãþilor de cult, pentru reparaþii ºi construcþii
noi“ ºi cã acesta „sprijinã activitatea cultelor recunoscute ºi în calitate de furni-
zori de servicii sociale“16.
În acest articol sunt precizate cele trei principii conform cãrora are loc finan-

þarea din bani publici a cultelor recunoscute de cãtre stat (a salariilor personalului
clerical ºi a lãcaºurilor de cult). Este nevoie, în primul rând, de o solicitare a
fiecãrui cult în parte în acest sens. Astfel, din cele 18 culte recunoscute în
România, trei nu solicitã asistenþã financiarã din partea statului pentru plata sa-
lariilor personalului cultic: Biserica Adventistã de Ziua a ºaptea, Cultul Creºtin
Baptist ºi Organizaþia „Martorii lui Iehova“17, iar ultimul nu acceptã niciun fel
de sprijin material din partea statului, spre deosebire de primele douã, care
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acceptã totuºi sprijin pentru construirea ºi repararea de lãcaºuri de cult ºi salari-
zarea personalului neclerical din cadrul propriilor unitãþi de învãþãmânt. În al
doilea rând, statul român acordã sprijinul sãu financiar pentru plata salariilor
personalului clerical în funcþie de principiul proporþionalitãþii, proporþional cu
numãrul de credincioºi ai fiecãrui cult, aºa cum este el consemnat la ultimul re-
censãmânt (din 2011)18. În al treilea rând, principiul proporþionalitãþii finanþãrii
cultelor este temperat de cãtre cel al nevoilor reale ale acestora, statul având
„grijã sã acorde cultelor religioase cu un numãr mic de credincioºi un sprijin
financiar mai mare decât ar impune o aplicare strictã a principiului proporþio-
nalitãþii, stabilit pe baza recensãmântului populaþiei“19. Autoritãþile publice
practicã astfel o discriminare pozitivã la adresa cultelor cu un numãr restrâns de
membri, pentru a permite exercitarea concretã, în bune condiþii, a libertãþii reli-
gioase de cãtre fiecare cetãþean ºi pentru a împiedica transformarea de facto a
cultului religios cãruia îi aparþin majoritatea românilor în Bisericã favorizatã/do-
minantã în stat, prin simpla forþã a numãrului. Potrivit legislaþiei în vigoare, din
punctul de vedere al statului român, în virtutea principiului neutralitãþii acestuia în
materie de convingeri ºi credinþe religioase ºi filosofice, Biserica Ortodoxã
Românã, care are drept membri declaraþi 86,45% dintre credincioºii români, este
egalã, de exemplu, cu Arhiepiscopia Bisericii Armene, care are 393 de membri,
conform ultimului recensãmânt20. Lucrurile stau astfel pentru cã niciun stat de-
mocratic ºi liberal nu are dreptul sã se pronunþe în materie de teologie, sã folo-
sescã vreun „referenþial sau instrumente religioase în elaborarea de politici
publice“21, toate credinþele religioase fiind egale în ochii sãi, atâta timp, desigur,
cât respectã legea.
Ordonanþa de Guvern nr. 82/2001 priveºte mai ales acordarea de sprijin finan-

ciar din partea autoritãþilor publice pentru plata personalului neclerical angajat
de cãtre culte (cântãreþi bisericeºti, îngrijitori etc.), contribuþiile pentru salari-
zarea acestui personal fiind acordate în primul rând de la bugetele locale (pentru
aproximativ 20.000 de posturi)22, cu excepþia câtorva sute de posturi din cadrul
instituþiilor de învãþãmânt teologic autorizate ºi acreditate (catolic, penticostal,
adventist de ziua a 7-a, baptist etc.), dar neintegrate în învãþãmântul de stat (spre
deosebire de cele ortodoxe), ºi a 59 de posturi neclericale aparþinând unitãþilor
de cult româneºti din diaspora, care sunt plãtite direct de la bugetul de stat23.
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Statutul salarial al personalului clerical este detaliat de Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice. Conform acestei legi,
personalul clerical care primeºte sprijin lunar pentru salarizare din partea statului
este încadrat în familia ocupaþionalã de funcþii bugetare „învãþãmânt“, salariile
lui fiind asimilate/echivalate, în general, cu cele ale cadrelor didactice din învã-
þãmântul preuniversitar de stat24. Reluând prevederile Legii 489/2006, Legea
nr. 153/2017 prevede cã sprijinul salarial lunar pentru salarizarea personalului
clerical se acordã la cerere ºi, pentru a nu exista confuzii în ceea ce priveºte auto-
nomia cultelor faþã de stat ºi neutralitatea religioasã a acestuia din urmã, subli-
niazã faptul cã, în ciuda subvenþiei salariale primite, „personalul clerical care
beneficiazã de prevederile prezentei legi îºi pãstreazã statutul de angajat al
cultului religios recunoscut“25, nefiind, prin urmare, considerat personal bugetar.
Prin deducþie logicã, dacã nu reprezintã personal bugetar, nu sunt angajaþi ai
statului, clericii sunt angajaþi ai domeniului privat, ai cultelor religioase, cãci în
România acestea din urmã au statut juridic de organizaþii private, dar „de uti-
litate publicã“, ca ºi anumite ONG-uri, declarate de utilitate publicã, ceea ce jus-
tificã în cele din urmã sprijinirea lor din bani de la bugetul de stat26.
Conform legii de salarizare unitarã, statul oferã sprijin salarial pentru apro-

ximativ 16.600 de clerici, aflaþi în funcþii de execuþie ºi de conducere27. Princi-
palele funcþii de conducere ale cultelor, în numãr de 92 (ºefii cultelor, pânã la
rangul de arhiereu-vicar), sunt asimilate unor funcþii de demnitate publicã (de la
Preºedinte al Senatului/Preºedinte al Camerei Deputaþilor pânã la senatori/depu-
taþi), iar deþinãtorii lor primesc lunar din partea statului o indemnizaþie fixã com-
pletã, în funcþie de rang28. Statul asigurã, de asemenea, salarizarea integralã
pentru personalul de conducere (administrativ) al cultelor, altul decât cel asimilat
funcþiilor de demnitate publicã (1292 de posturi), de la vicepreºedinte de uniune
la egumen/superioarã/stareþ29, în funcþie de rang, studii, vechime în muncã, la
nivelul salariilor de bazã ale cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar.
În schimb, pentru majoritatea personalului clerical, 15.272 de posturi (preoþi,
diaconi, pastori, rabini, imami etc.)30 statul asigurã o contribuþie salarialã lunarã
parþialã, care acoperã 65% din salariile de bazã ale cadrelor didactice din învã-
þãmântul preuniversitar (potrivit nivelului de studii, gradului profesional obþinut
ºi vechimii în muncã) pentru 70% din personalul clerical (11.136 de posturi),

98 ANA-MARIA IANCU 2

————————
24 Secretariatul de Stat pentru Culte, Statul ºi cultele religioase, ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã,

Editura Litera, Bucureºti, 2018, p. 99.
25 Anexa I, Familia ocupaþionalã de funcþii bugetare „învãþãmânt“, Capitolul III, Culte, litera E, art. 1,

al. 2, Legea salarizãrii actualizatã, la https://www.salarizarea.ro/titlu-2/capitol-3/ (accesat la 15 februarie 2022).
26 „Între sacru ºi profan“ – Câþi bani ia un preot de la statul român? Interviu acordat de Cãtãlin Raiu lui

Cristian Curte, 18 februarie 2021, la https://www.rador.ro/2021/02/18/intre-sacru-si-profan-cati-bani-ia-un-
preot-de-la-statul-roman/ (accesat la 15 februarie 2022).

27 Secretariatul de Stat pentru Culte, Statul ºi cultele religioase, Editura Litera, Bucureºti, 2014, p. 56.
28 Secretariatul de Stat pentru Culte, Statul ºi cultele religioase, ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã,

Editura Litera, Bucureºti, 2018, p. 101, p. 188, p. 191.
29 Ibidem, p. 102, p. 189.
30 Numãrul de posturi nu a mai fost suplimentat din 2009, conform Secretariatul de Stat pentru Culte,

Statul ºi cultele religioase, ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, Editura Litera, Bucureºti, 2018, n. 29, p. 101.



respectiv 80% din salariul unui profesor din ciclul de învãþãmânt preuniversitar
(4.136 de posturi sau 30% din totalul posturilor), pentru unitãþile de cult aflate
în zone cu venituri mici31, afectate de sãrãcie extremã, ºomaj, declin demografic
etc. Cultele completeazã salariile personalului clerical din fonduri proprii, acolo
unde existã posibilitãþi financiare, dar în mod obligatoriu pânã la atingerea pra-
gului salariului minim pe economie dacã aceºti 65% din salariul unui profesor
preuniversitar reprezintã mai puþin decât salariul minim, pentru cã nimeni nu
poate fi angajat în România cu forme legale ºi cu normã întreagã cu un salariu
sub nivelul salariului minim. De asemenea, cultele sunt obligate, ca orice alt
angajator din România, sã plãteascã din fonduri proprii impozitele pe salarii,
asigurãrile de sãnãtate ºi contribuþiile sociale cãtre stat, aspect asupra cãruia vom
reveni în subcapitolul dedicat impozitãrii Bisericii.
În afarã de aceste 16.600 de posturi clericale pentru a cãror salarizare statul

oferã o contribuþie lunarã, parþialã în majoritatea cazurilor, existã ºi slujitori de
cult plãtiþi exclusiv din fondurile proprii ale cultelor, cãci „posturile suplimen-
tare create în cadrul cultelor sunt finanþate de acestea din fonduri proprii“32.
Astfel, din cei 14.231 de preoþi ºi diaconi ai Bisericii Ortodoxe Române, în 2012
peste 1.000 erau salarizaþi exclusiv din fonduri proprii33.
Iar salariile personalului clerical angajat pentru a oferi asistenþã religioasã în

armatã, SPP, SRI, penitenciare, spitale etc., sunt plãtite de cãtre instituþiile în
cadrul cãrora aceºtia funcþioneazã, conform propriilor grile de salarizare34. Tot
conform unei grile diferite de salarizare sunt salarizaþi ºi cei 850 de clerici care
funcþioneazã în comunitãþile româneºti din afara graniþelor, aparþinând cultelor
recunoscute oficial în România, care primesc drept contribuþie lunarã parþialã la
salarizare, din bugetul de stat, echivalentul în lei a 50% din salariul personalului
diplomatic ºi consular român, în funcþie de rang, studii ºi vechime în muncã35.
Profesorii de religie ºi profesorii din învãþãmântul teologic integrat în sistemul

public de învãþãmânt, dintre care o parte sunt clerici, sunt salarizaþi de cãtre
Ministerul Educaþiei, precum oricare alt cadru didactic. Iar „personalul clerical
care are norma de bazã în învãþãmântul public nu poate beneficia de contribuþie
la salarizare pentru postul de preot din partea Secretariatului de Stat pentru
Culte“36, preotul respectiv trebuind sã aleagã unde sã aibã norma de bazã ºi de
unde sã îºi ia salariul de bazã, de la Secretariatul de Stat pentru Culte sau de la
Ministerul Educaþiei.
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Cheltuielile cu salarizarea personalului de cult se ridicã la circa 0,06% din
PIB-ul anual al României37. Ele reprezintã mare parte (aproximativ 80%) din
bugetul alocat anual Secretariatului de Stat pentru Culte (aflat în subordinea Secre-
tariatului General al Guvernului) de la bugetul de stat, ca „principalã instituþie a
statului român care gestioneazã relaþiile dintre stat ºi organizaþiile religioase
(culte religioase ºi asociaþii religioase) ºi care elaboreazã ºi asigurã aplicarea
strategiei ºi politicilor publice în domeniul vieþii religioase“ ºi care, prin urmare,
în mod prioritar „asigurã punerea în practicã a acordãrii sprijinului financiar cul-
telor religioase“38. În afarã de contribuþiile pentru salarizarea personalului cle-
rical din þarã ºi a unei foarte mici pãrþi din personalul neclerical, bugetul anual
al Secretariatului de Stat pentru Culte prevede: „sprijinirea financiarã a unitãþilor
de cult româneºti din afara graniþelor, care desfãºoarã activitãþi deosebite în
vederea menþinerii identitãþii lingvistice, culturale ºi religioase a românilor din
afara graniþelor“39, contribuþii pentru construirea ºi repararea lãcaºurilor de cult,
fonduri pentru diverse activitãþi social-filantropice, educaþionale, culturale º.a.m.d.
desfãºurate de culte, precum ºi, în mult mai micã mãsurã, fonduri destinate bunei
funcþionãri a Secretariatului.

2) Sprijinul financiar direct acordat de cãtre statul român cultelor
religioase, între motivaþie oficialã ºi fake news

Primul motiv în virtutea cãruia statul acordã sprijin financiar direct cultelor,
inclusiv prin contribuþia la salarizarea clerului, þine de tradiþia istoricã ºi juridicã
a statului român: toate regimurile politice româneºti, de la întemeierea statului
român modern ºi pânã în zilele noastre, au susþinut financiar, în mai mare sau
mai micã mãsurã, cultele religioase40, ºi în primul rând Biserica Ortodoxã
Românã majoritarã.
Dar cum s-a ajuns în mod concret ca statul român sã finanþeze personalul de

cult? Punctul de plecare este reprezentat de secularizarea averilor mãnãstireºti ºi
de marile reforme adoptate de Alexandru Ioan Cuza ºi, ulterior, de cãtre Regele
Carol I, pentru a moderniza în ritm rapid statul român ºi a construi naþiunea, scop
primordial al multor state europene ale vremii. Al. I. Cuza nu numai cã a con-
fiscat, aºa cum ne învaþã istoria, numeroasele proprietãþi ale Bisericii Ortodoxe
Române de care profitau în primul rând grecii (o mãsurã care viza obþinerea
chiar ºi numai parþialã a suveranitãþii proaspãtului stat, dat fiind cã obþinerea
independenþei politice ºi economice depline a României pãrea un vis îndepãrtat),
ci a deposedat Biserica Ortodoxã Românã de toate averile ei, chiar ºi de cele ale
cãror venituri nu mergeau în afarã, ci serveau la realizarea de opere filantropice,
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educaþionale, culturale ºi la întreþinerea de aºezãminte sanitare. El a impus, în
acelaºi timp, reguli foarte stricte de intrare în monahism care, coroborate cu
aceastã confiscare a proprietãþilor bisericeºti, au dus la decãderea ºi desfiinþarea
a numeroase mãnãstiri. De asemenea, în afarã de acestã naþionalizare de facto a
averilor bisericeºti, prin reformele adoptate nu numai cã a slãbit radical puterea
economicã a Bisericii, ci a împins-o pe aceasta la marginea societãþii, deposedând-o
de atribuþiile asumate de ea în mod tradiþional (în domeniul stãrii civile, alfabeti-
zãrii, îngrijirii bolnavilor, culturii etc.), atribuþii pe care le-a preluat statul în mo-
mentul în care a fost „pregãtit sã preia monopolul asupra societãþii“41. Biserica
Ortodoxã Românã ºi-a revenit cu greu ºi oarecum incomplet din aceastã loviturã
primitã din partea statului, în special dupã 1990, atunci când statul i-a permis ºi
chiar a încurajat acest reviriment, de aici provenind ºi „deficitul“ de implicare în
domeniul social, care i se reproºeazã de mulþi dintre cei de astãzi, de la lideri de
opinie la oamenii de rând.
Cu pãmânturile confiscate ºi banii obþinuþi în urma naþionalizãrii averilor

bisericeºti, Al. I. Cuza a modernizat în ritm accelerat þara, acoperind deficitul
bugetului de stat, împroprietãrind þãranii, punând bazele sistemului naþional de
educaþie, consolidând administraþia statului român modern42. El nu a mers însã
pânã la capãt cu aceastã redefinire a relaþiilor dintre Bisericã ºi stat, care pare sã
fi fost influenþatã nu numai de nevoile stringente ale statului, ci ºi de spiritul
francez la modã, de naþionalizarea averilor bisericeºti realizatã de Revoluþia
Francezã. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în Franþa în momentul Revo-
luþiei ºi apoi dupã abolirea regimului Concordatului napoleonian în 1905,
Domnitorul Unirii nu a separat radical Biserica de stat, prin separarea bugetelor
statului ºi Bisericii, ci a promis, în schimbul secularizãrii averilor bisericeºti,
salarizarea integralã a personalului clerical, mult redus din punct de vedere nu-
meric, precum ºi întreþinerea lãcaºurilor de cult. El a redimensionat ºi redefinit
politic Biserica Ortodoxã, dar nu ca pe o Bisericã „lipitã“ complet de stat, aºa
cum s-a întâmplat în unele state europene protestante, în special de tradiþie
luteranã, ci mai degrabã ca pe o Bisericã „având mandatul de a sprijini statul ºi
construcþia naþiunii moderne“43. Prin urmare, se poate afirma cã statul român
s-a construit în acelaºi timp „în tandem ºi în rãspãr“ cu Biserica: „în tandem pentru
cã împreunã au creat naþiunea românã nãscutã creºtinã. În rãspãr [...] pentru cã
i-a confiscat aproape toate atribuþiile sociale ºi civile“44.
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Dar Alexandru Ioan Cuza nu a dispus de timpul necesar pentru a adopta mã-
sura salarizãrii integrale a clerului de cãtre stat, iar aceastã chestiune nu a fost
rezolvatã decât parþial în timpul domniei Regelui Carol I, din cauza numeroa-
selor restricþii bugetare numãrul preoþilor salarizaþi de cãtre stat rãmânând în
aceastã perioadã relativ redus45. În mod doar aparent paradoxal, chestiunea a
fost rezolvatã de cãtre regimurile autoritar, respectiv totalitar, instaurate de Re-
gele Carol al II-lea ºi de cãtre comuniºti, care au încercat sã instrumentalizeze,
cu un succes mai important sau mai puþin important, influenþa clerului în socie-
tate, în folosul intereselor concrete ale statului, mergând de la menþinerea pãcii
sociale ºi pânã la alfabetizarea populaþiei de la sate, sprijinirea colectivizãrii ºi a
„luptei pentru pace“. În aceastã perioadã, salarizarea integralã a clerului din banii
publici nu a reprezentat vreo favoare realã acordatã Bisericii ci, dimpotrivã, a
fost folositã adesea de cãtre aceste regimuri ºi în special de cãtre cel comunist,
ca mijloc concret de presiune asupra Bisericii, de disciplinare a acesteia, pentru
a nu ridica mari probleme de ordin ideologic regimului46. De exemplu, art. 33
din Decretul nr. 177 din 4 august 1948 pentru regimul general al cultelor reli-
gioase, o Lege a cultelor deosebit de longevivã, în vigoare pânã la adoptarea în
2006 a Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasã ºi regimul general al
cultelor, prevedea: „Contravenirea la legile care privesc ordinea democraticã a
Republicii Populare Române poate atrage, în total sau în parte, retragerea sub-
venþiilor acordate de Stat. Deservenþii cultelor, care au atitudini antidemocratice,
vor putea fi înlãturaþi temporar sau definitiv de la salarizarea acordatã de Stat“47.
Acest articol a fost intens folosit de cãtre regimul comunist, în cazul a sute de
clerici, mulþi dintre ei doar bãnuiþi, fãrã a fi fost ºi condamnaþi în justiþie, de
„atitudine antidemocraticã“. Pedeapsa suspendãrii de la salarizarea de cãtre stat
era deosebit de drasticã într-o perioadã în care statul era singurul angajator ofi-
cial, iar credincioºii sufereau, la rândul lor, prea multe privaþiuni de ordin ma-
terial (din cauza ocupaþiei sovietice ºi a plãþii datoriilor de rãzboi, a colectivizãrii
º.a.m.d.) pentru a mai putea sprijini financiar clerul.
Pe lângã formalizarea unui sistem de salarizare a clerului mai mult sau mai

puþin predictibil, regimul comunist a practicat pe scarã largã, ºi nu numai în
România, deposedarea cultelor religioase de proprietãþile lor, eliminând în acelaºi
timp complet Biserica din sfera socialã ºi limitându-i activitatea ºi contactul cu
credincioºii la susþinerea slujbelor religioase în cadrul lãcaºurilor de cult.
Prin urmare, dupã 1989, sistemul de finanþare parþialã, dar consistentã, de cãtre

stat a activitãþilor Bisericii, care include contribuþia financiarã a statului la finan-
þarea personalului clerical, a fost considerat, atât de cãtre oamenii politici ai
vremii, cât ºi de cãtre majoritatea cultelor, ca un drept „legat fie de tradiþia insti-
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tuþionalã precomunistã din perioada interbelicã fie, mai târziu, în discursul Bisericii
din anii 2000, de angajamentul Statului de a oferi sprijin financiar ca o formã de
compensaþie pentru secularizarea proprietãþilor Bisericii în anul ºi pânã la anul
1863“48, dar ºi de confiscarea proprietãþilor bisericeºti de cãtre regimul comunist.
Trebuie menþionat faptul cã România nu este un caz unic în Europa în aceastã

privinþã, pentru cã ºi în þãri precum Germania, Austria, Belgia, Republica Cehã,
o parte dintre finanþãrile acordate de cãtre stat în mod direct cultelor sunt pre-
zentate în mod explicit drept „forme de compensare a cultelor pentru confiscã-
rile de averi operate de autoritãþile publice în ultimele douã secole“49. Or, în mod
evident, aceste state nu pot fi acuzate, aºa cum se întâmplã de peste un deceniu
în România, în special, dar nu numai, dinspre zona ONG-urilor cu agendã uma-
nistã, cu largã vizibilitate în mass media româneascã, de „înapoiere“, de „confiscare
a statului de cãtre Bisericã“, de „acordarea de privilegii nemeritate Bisericii“, de
vreun fel de pãrtinire faþã de cultele religioase. Interesant în aceastã privinþã este
cazul Cehiei, cu unul dintre cele mai scãzute niveluri de religiozitate din Europa,
care acordã totuºi cultelor religioase o finanþare directã consistentã, tocmai în
logica compensãrii dreptului de proprietate afectat de cãtre confiscãrile efectuate
de regimul comunist.
Dacã pânã în anii 2000 sprijinirea financiarã din bani publici a cultelor reli-

gioase pe motivul acordãrii de compensaþii pentru confiscãrile de proprietãþi
bisericeºti, inclusiv prin finanþarea salariilor clerului, nu a fost contestatã cu
adevãrat, în special în ultimele douã decenii au apãrut voci din ce în ce în ce mai
puternice, mai ales dinspre ONG-urile cu agendã umanistã ºi anumiþi formatori
de opinie, cu vizibilitate în mass media, care contestã aceastã motivaþie a statului
ºi vehiculeazã fake news, pãrând sã nu cunoascã sau ignorând cu bunã ºtiinþã
complicata istorie a relaþiilor dintre Bisericã ºi statul român, materializatã prin
aceastã practicã, precum ºi modelul european cãreia ea îi corespunde. Printre
altele, Biserica este acuzatã de „tupeu suprem“ pentru cã aminteºte de seculari-
zarea lui Cuza ºi de datoria foarte veche pe care o are statul român, în aceeaºi
logicã „urmaºii lui Zamolxe“ având dreptul sã revendice pãdurile statului50.
Dincolo de necunoaºterea sau ignorarea istoriei ºi de violenþa limbajului

practicate de reprezentanþii ONG-urilor, de jurnaliºtii ºi de liderii de opinie care
s-au pronunþat în ultima vreme cu privire la finanþarea Bisericii de cãtre stat,
cultele religioase ºi în special Biserica Ortodoxã, principala vizatã de aceste
acuzaþii, par sã îºi fi dat seama cã aceºtia semnaleazã o problemã realã, ºi anume
faptul cã invocarea principiului compensãrii drept rãspuns la acuzaþiile venite
dinspre partea cea mai vocalã a societãþii civile ascunde o „autocapcanã“51. În
cele din urmã, „compensaþiile materiale pot fi calculate, limitate, suspendate ºi
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la un moment dat chiar complet onorate“52, chiar dacã cu costuri imense pentru
stat, dupã cum au demonstrat cazurile Germaniei ºi Cehiei, care au calculat suma
pe care statul ar trebui sã o restituie cultelor pentru aceste confiscãri succesive.
De exemplu, dacã în 2012 ºi în 2017 comunicatele Biroului de Presã ale Patriar-
hiei Române fãceau apel la argumentul compensãrii materiale pentru a justifica
sprijinul financiar direct ºi indirect acordat de stat Bisericii în zilele noastre, în
2022 comunicatul pe aceeaºi temã nu mai menþioneazã acest argument53. Încã
din 2017 Biserica Ortodoxã Românã vorbeºte, în schimb, despre faptul cã sprijinul
financiar al statului este destinat „sã faciliteze cetãþenilor exercitarea libertãþii
religioase“, care face parte dintre drepturile ºi libertãþile fundamentale sprijinite
ºi încurajate de orice regim democratic54. Iar în 2022 Biserica face trimitere, prin
vocea sa oficialã, la fundamentarea constituþionalã a relaþiei stat-Bisericã, la partene-
riatul cu statul român, prevãzut de Legea 489/2006, precum ºi la utilitatea socialã a
Bisericii, demonstratã de cãtre sumele consistente întoarse societãþii de cãtre
aceasta în timpul pandemiei55. Biserica Ortodoxã Românã pare sã fi adoptat astfel
un limbaj secular(izat), cel al drepturilor ºi libertãþilor, limbajul statului modern,
democratic ºi liberal, singurul limbaj pe care poate sã îl practice în mod credibil
în zilele noastre pentru a se adresa societãþii româneºti contemporane în totalitatea
ei (atee, ortodoxã sau de altã religie/confesiune), o societate care poate fi conside-
ratã postsecularã, conform paradigmei habermasiene56, dar ºi autoritãþilor statului.
Cum în ultima vreme, la nivel european, dar ºi american57, pare sã fie recu-

peratã ºi promovatã din ce în ce mai mult dimensiunea pozitivã a libertãþii reli-
gioase, ignoratã pânã de curând în detrimentul dimensiunii negative58, argu-
mentul sprijinirii exercitãrii libertãþii religioase prin finanþarea cultelor de cãtre
stat este unul valid ºi adecvat contextului european, ºi aparent inepuizabil, cel
puþin conform unei logici democratice, spre deosebire de cel al compensãrii,
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atâta timp cât „datoria unui regim democratic este aceea de a facilita în perma-
nenþã exercitarea drepturilor ºi libertãþilor“59.
Alte argumente care justificã finanþarea publicã directã a cultelor de cãtre stat,

inclusiv prin contribuþia parþialã la salarizarea personalului clerical, sunt oferite de
Legea nr. 489/2006, care menþioneazã „utilitatea publicã“ a cultelor ºi rolul de par-
teneri sociali ai statului, precum ºi menirea cultelor de a promova „pacea socialã“60.
Este de remarcat faptul cã dacã, la începutul anilor 2000, fake news-urile cu

privire la finanþarea directã a cultelor de cãtre stat proveneau mai degrabã din
zona cea mai vocalã a societãþii civile, în ultimul deceniu ele au început sã vinã
chiar dinspre stat ºi zona partidelor politice. Unul dintre cele mai cunoscute
exemple în acest sens este cel al declaraþiei fostului ministru al Muncii, Violeta
Alexandru care, la începutul lui februarie 2021, aflatã în plinã campanie populistã
de identificare de þapi ispãºitori pentru situaþia mai puþin fericitã a bugetului de
stat, ºi în mod concret de sporuri „nesimþite“ de care beneficiazã bugetarii ºi care
vlãguiesc bugetul respectiv, a susþinut cã „preoþii care predau în învãþãmântul
preuniversitar primesc un spor de pânã la 80% dacã provin din biserici cu veni-
turi reduse, în timp ce cadrele didactice care lucreazã în localitãþi izolate benefi-
ciazã de un spor de 20%“61. Afirmaþia a fost combãtutã cu celeritate, printr-un
comunicat de presã, de cãtre Secretariatul de Stat pentru Culte, prin care se arãta
cã „presupusul spor menþionat în cadrul articolului nu este un spor, ci reprezintã
contribuþia statului la salarizarea personalului clerical care îºi desfãºoarã activi-
tatea în unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase [cu venituri reduse, n.n.]
ºi nicidecum în cadrul unitãþilor de învãþãmânt public“, acesta din urmã fiind
salarizat conform grilelor de salarizare ale Ministerului Educaþiei, dupã aceleaºi
criterii ca ºi celelalte cadre didactice din ciclul preuniversitar, nebeneficiind de
sporuri suplimentare62. Dincolo de tentaþia populistã des întâlintã în ultima
vreme, de învrãjbire a restului societãþii împotriva bugetarilor, ca ºi cum acor-
darea de sporuri salariale ar fi apanajul acestora înºiºi ºi nu al autoritãþilor sta-
tului care semnaleazã, iatã, corect sau incorect, existenþa lor, dar ºi de a învrãjbi
ºi mai mult o parte a societãþii împotriva Bisericii (uºor de lovit, pentru cã de
obicei este tãcutã, nu reacþioneazã la genul acesta de declaraþii), astfel de afir-
maþii demonstreazã nu numai necunoaºterea legilor statului, ci ºi un analfa-
betism religios, un anticlericalism din ce în ce mai rãspândit în rândurile elitelor
administrative ºi politice ale þãrii63, precum ºi o regretabilã tendinþã de deprofe-
sionalizare a echipelor aflate la guvernare.
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III) Impozitarea cultelor religioase

1) Impozitarea cultelor religioase, între prevederi legislative ºi fake news

Care este regimul fiscal al cultelor religioase sau ce taxe ºi impozite plãtesc
acestea statului român, conform legii?
Regimul fiscal al Bisericii din România este construit pe baza prevederilor

constituþionale materializate în Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã
ºi regimul general al cultelor ºi, în mod concret, pe baza Codului Fiscal64.
Conform prevederilor Capitolului II, Cultele, Secþiunea 1, Relaþiile dintre

stat ºi culte, art. 10, al. 3, din Legea nr. 489/2006, „Statul promoveazã sprijinul
acordat de cetãþeni cultelor prin deduceri din impozitul pe venit ºi încurajeazã
sponsorizãrile cãtre culte, în condiþiile legii“65; conform al. 7 al aceluiaºi articol,
„Statul sprijinã activitatea cultelor recunoscute ºi în calitate de furnizori de ser-
vicii sociale“66, iar conform art. 11, „Sprijinul statului constã ºi în acordarea de
facilitãþi fiscale, în condiþiile legii“67.
Potrivit legislaþiei româneºti în vigoare, Biserica nu plãteºte impozit pe profit

ºi taxe pentru veniturile obþinute din vânzarea obiectelor bisericeºti (lumânãri,
icoane º.a.m.d.), a literaturii bisericeºti ºi cãrþilor de cult, pentru lãcaºurile de
cult ºi casele parohiale, pentru eventualele despãgubiri bãneºti primite din partea
statului în urma confiscãrilor din perioada comunistã, pentru cimitirele biseri-
ceºti, ºcolile, spitalele ºi aºezãmintele filantropice care îi aparþin (conform pre-
vederilor Codului Fiscal), dar nici pentru veniturile provenite din donaþii ale cre-
dincioºilor, contribuþii pentru anumite servicii religioase (nunþi, botezuri º.a.),
care nu sunt considerate activitãþi comerciale (conform art. 10 al Legii 489/2006).
Condiþia impusã de stat pentru aceste facilitãþi fiscale acordate cultelor este ca
veniturile scutite de impozitare sã nu fie redirecþionate în afara Bisericii sau spre
activitãþi cu scop lucrativ.Aceste fonduri, menite sã asigure autofinanþarea, necesarã
pentru completarea sprijinului financiar direct dar parþial oferit de stat, în ve-
derea bunei funcþionãri a cultelor, trebuie folosite, într-un interval rezonabil de
timp, în circuitul intern al Bisericii, pentru construirea, întreþinerea ºi repararea
lãcaºurilor de cult, pentru plata utilitãþilor necesare desfãºurãrii activitãþilor litur-
gice, pentru completarea salariilor personalului clerical ºi neclerical, precum ºi
în activitãþi cu caracter social-filantropic, activitãþi non-profit specifice cultelor,
desfãºurate de acestea în societate68.
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Biserica plãteºte, în schimb, impozit pe clãdiri ºi terenuri aflate în folosinþã
(altele decât cele scutite prin Codul Fiscal), pe salariile angajaþilor, precum ºi pe
veniturile obþinute din activitãþile cu caracter economic, atâta timp cât banii
rezultaþi din acea activitate nu sunt alocaþi realizãrii de opere social-filantropice,
religioase, educaþionale ºi culturale69. În mod concret, dacã Biserica nu investeºte
banii obþinuþi în urma unor activitãþi comerciale (de genul închirierii imobilelor
pe care le posedã, darea de terenuri în arendã, comercializarea lemnului de pe
terenurile aparþinând cultului respectiv etc.) în activitãþi misionare, filantropice,
medicale, liturgice, de învãþãmânt ºi culturale (precum donaþiile în bani sau echi-
pamente medicale, construirea/întreþinerea unui aºezãmânt de îngrijiri paliative,
unui azil de bãtrâni sau unui orfelinat, refacerea picturii unei biserici etc.), atunci
banii respectivi sunt impozitaþi70.
Se poate observa cã, spre deosebire de informaþiile care circulã în mass media

ºi sunt împãrtãºite de opinia publicã, Biserica plãteºte impozite în România, dar
se bucurã, de asemenea, de o serie de facilitãþi fiscale. Statul român nu o impo-
ziteazã ca pe un agent economic, pentru cã scopul primordial al Bisericii nu este
sã facã profit71, ºi nici mãcar sã ofere asistenþã socialã, cu toate cã organizaþiile
religioase, în frunte cu Biserica Ortodoxã Românã, reprezintã, în momentul de
faþã, cei mai importanþi filantropi din România72. Cultele religioase sunt supuse
în România unui regim fiscal specific ONG-urilor ºi partidelor politice, universi-
tãþilor, sindicatelor etc., pentru cã legislatorul considerã cã, întocmai precum
acestea din urmã, fac parte din societatea civilã73. Prin urmare, „Biserica plãteºte
impozit la fel ca orice altã organizaþie a societãþii civile ºi beneficiazã de aceleaºi
facilitãþi fiscale“74.

2) De ce acordã statul român facilitãþi fiscale cultelor religioase?

Trebuie menþionat cã atitudinea statului român faþã de culte în materie fiscalã
nu reprezintã o excepþie în Europa ci dimpotrivã, se poate afirma cã existã un
consens la nivelul UE în ce priveºte statutul fiscal al cultelor religioase, acestea
fiind considerate ca fãcând parte din societatea civilã, alãturi de sindicate, par-
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tide politice, universitãþi, ONG-uri º.a.m.d., „organizaþii prin intermediul cãrora
oamenii îºi exercitã în mod direct ºi nemijlocit drepturi ºi libertãþi“75. Or, în
niciun stat democratic din Europa nu se impoziteazã în mod direct exercitarea
drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti76. Astfel, prin intermediul sprijinirii indi-
recte a cultelor printr-un regim fiscal aparte, este susþinutã de fapt exercitarea
concretã, în mod direct ºi nemediat de intervenþia statului, a libertãþii religioase.
Nici mãcar în Franþa în care, în virtutea laicitãþii sale, a separãrii nete dintre
Bisericã ºi stat, statul se abþine de la a sprijini financiar în mod direct cultele reli-
gioase, fapt care ar echivala cu o recunoaºtere a acestora, separarea financiarã ºi
fiscalã dintre Bisericã ºi stat nu este totalã. În Hexagon, asociaþiile cultice ºi
diocezane beneficiazã, printre altele, de o serie de facilitãþi fiscale77, în virtutea
susþinerii „forþelor sociale slabe“ de cãtre un stat puternic, a „punerii în funcþiune
a pluralismului social“, care se realizeazã inclusiv prin punerea de „mijloace
publice la dispoziþia ansamblului expresiilor societãþii civile“78.
Dincolo de respectarea exercitãrii concrete, în comun, a libertãþii religioase,

„statul înþelege cã societatea civilã, prin activitatea ei, îi ia de pe umeri o serie
de sarcini pe care acesta fie n-ar putea sã le facã, fie le-ar face într-un mod
neautentic ºi cu costuri mai mari“79. Statul român apreciazã, prin urmare, aportul
organizaþiilor religioase la binele comun al societãþii, în domenii precum filan-
tropia, învãþãmântul, cultura ºi nu numai. Cultele religioase reuºesc sã pãtrundã
acolo unde statul român nu reuºeºte întotdeauna sã ajungã, de exemplu în cele
mai izolate sate ale României, la cei mai lipsiþi de mijloace locuitori ai þãrii sau
la românii din diaspora, în rândurile cãrora Biserica reprezintã, de multe ori,
singurul liant. Se poate spune cã Bisericile întorc astfel societãþii fondurile pri-
mite, nu numai în mod direct cuantificabil, prin taxele ºi impozitele pe care le
plãtesc (pe salarii, ca ºi pe toate activitãþile economice pe care le desfãºoarã, cãci
într-un fel sau altul toate activitãþile/produsele comercializate de Bisericã sunt
supuse unui anumit nivel de taxare de-a lungul lanþului economic – de exemplu,
chiar dacã nu se plãteºte impozit pe vânzarea lumânãrilor, materialele din care
sunt confecþionate acestea sunt taxate, în momentul fabricãrii ºi achiziþiei lor, ca
ºi salariile celor care le fabricã, singurul moment în care presiunea fiscalã a sta-
tului este ridicatã fiind acela în care omul îºi exercitã în mod direct libertatea
religioasã, aprinzând o lumânare ºi rugându-se), dar ºi într-un mod mai dificil de
cuantificat material, dar atât de important pentru orice stat în zilele noastre, sub
formã de capital social, prin crearea de adevãrate reþele de întrajutorare socialã
la nivelul comunitãþilor parohiale80.
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Prin urmare, prin acest regim fiscal aparte, statul român recunoaºte ºi sprijinã
consecinþele pozitive ale activitãþii cultelor pentru întreg corpul politic, conse-
cinþe recunoscute de altfel ºi în mod direct de cãtre legiuitorul care le-a declarat
„de utilitate publicã“ ºi care a recunoscut, de asemenea, importanþa rolului istoric
al acestora81.

3) Impozitarea Bisericii ca subiect de fake news

Un fake news care invadeazã recurent masss media româneascã, cel puþin în
ultimul deceniu, este cã „Biserica nu plãteºte impozite!“. Este vorba, de fapt, de
o temã falsã mai vastã, prin care se transmit, în acelaºi timp, mai multe infor-
maþii neadevãrate, „manipulatorii“82.
Prima ar fi cã ea pare sã vizeze strict Biserica Ortodoxã Românã, cu toate cã

aceasta are un statut fiscal identic cu cel al celorlalte culte recunoscute oficial în
România, dar este mult mai vizibilã decât acestea, fiind Biserica cu care se iden-
tificã, cel puþin formal, majoritatea românilor. Omul de rând, care nu are cu-
noºtinþe despre relaþia dintre stat ºi culte ºi este invadat în ultima vreme de fake
news pe diferite teme, nedispunând de multe ori de instrumentele necesare
pentru a putea distinge între adevãr ºi minciunã ºi nemergând foarte des la bise-
ricã83 pentru a încerca sã observe de visu care sunt realitãþile cu care se confruntã
Biserica, pare sã considere, conform majoritãþii comentariilor online provocate
de reluarea periodicã a acestei teme false, cã statul român este un stat „laic“ sau
„secular“, cã Biserica Ortodoxã este un „stat în stat“, cã face parte din stat, ca ºi
armata, fiind creatã de acesta, cã în România „statul se subordoneazã Bisericii“84,
cã preoþii au o situaþie materialã privilegiatã ºi cã ar trebui sã plãteascã atât ei
personal, cât ºi instituþia pe care o reprezintã, taxe ºi impozite85.
Ajungem, astfel, la o a doua manipulare transmisã prin intermediul acestei

teme false, pentru cã în spaþiul public se afirmã cã „Biserica nu plãteºte impozit!“,
ºi nu cã „statul nu impoziteazã Biserica“86 (afirmaþie doar parþial adevãratã), de
parcã aceasta din urmã ar reprezenta într-adevãr un „stat în stat“, un organism
atotputernic care îºi impune voinþa în faþa reprezentanþilor statului. În realitate,
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Editura Litera, Bucureºti, 2018, p. 105.
82 George Grigoriu, Realitatea religioasã, 20 februarie 2022, la https://www.youtube.com/watch?v=DEA

6IS4sfWk (accesat la 22 februarie 2022).
83 Conform celei de-a doua ediþii a Barometrului Vieþii Religioase, 16 decembrie 2021, la https://www.

privesc.eu/Arhiva/97529/ (accesat la 20 februarie 2022).
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Biserica în UE? Vezi 23 de modele ale relaþiei Stat-Biserica, 15 iulie 2017, la https://economie.hotnews.ro/
stiri-finante_banci-21900858-cum-taxata-biserica-vezi-23-modele-ale-relatiei-stat-biserica.htm (accesat la
12 februarie 2022).

85 A se vedea, de exemplu, opiniile exprimate de comentatorii articolului lui Petre Dobrescu, Ce spun
cititorii Libertatea.ro despre impozitarea Bisericii. „Sunt plini de aur din cap pânã în picioare, aºa cã meritã
sã plãteascã impozite“, 15 iulie 2017, la https://www.libertatea.ro/stiri/ce-spun-cititorii-libertatea-ro-despre-
impozitarea-bisericii-1906454 (accesat la 12 februarie 2022).

86 Cãtãlin Raiu, Problema „bunelor relaþii între stat ºi culte“, 19 noiembrie 2020, la https://revistacultura.
ro/2020/problema-bunelor-relatii-intre-stat-si-culte/ (accesat la 20 februarie 2022).



trebuie sã fim conºtienþi cã „bisericile nu conduc statele democratice“87 ºi cã nu
ele, fie ele majoritare ºi cu o istorie îndelungatã de apropiere de stat, sunt cele
care iau ultima decizie în ce priveºte chestiuni precum salarizarea sau impozi-
tarea. Prin urmare, prin afirmaþia: „Biserica nu plãteºte impozite!“, i se imputã
acesteia, ºi în special Bisericii Ortodoxe chestiuni care þin de responsabilitatea
statului, „punându-i-se în cârcã [...] mandatul statului însuºi, în acest caz mono-
polul fiscalitãþii“88. Se „transferã astfel nedrept asupra Bisericii mandatul exclu-
siv al statului însuºi, în acest caz monopolul acestuia asupra fiscalitãþii“89.
Este interesant de remarcat cã, dacã la început aceastã temã a neimpozitãrii

Bisericii a fost vehiculatã de o parte foarte vocalã a societãþii civile de orientare
secularistã, de diverse ONG-uri ºi platforme precum Asociaþia Secular-Umanistã
din România (ASUR) ºi CriticAtac, în ultimii ani tema a fost în mod paradoxal
reluatã ºi relansatã în mass media dinspre zona politicã, de diverºi politicieni
ajunºi la guvernare, în special în funcþii din zona Ministerului de Finanþe90. Astfel,
în 2017, senatorul Eugen Teodorovici, pe atunci consilier onorific al premierului
Mihai Tudose, a declarat la Digi24 cã Biserica trebuie impozitatã91, provocând,
pe lângã o mulþime de dezbateri pe aceastã temã, ºi reacþia Patriarhiei Române,
care a dezminþit printr-un comunicat de presã afirmaþiile fostului ministru al
Finanþelor Publice92. La scurt timp dupã aceste declaraþii, prim-ministrul l-a
demis pe Eugen Teodorovici din funcþia de consilier, arãtând astfel cã nu se so-
lidarizeazã cu declaraþiile lui. Tema a fost reluatã în februarie 2022 de cãtre
actualul ministru de Finanþe, Adrian Câciu, care a sugerat, în cadrul unui interviu
oferit Antenei 3, cã nu este exclusã impozitarea veniturilor bisericeºti, nu atât
pentru a introduce noi taxe ºi impozite, pentru a aduce bani la bugetul de stat,
cât pentru a face reforma fiscalã la care România s-a angajat prin PNRR, mai
ales în ceea ce priveºte „economia informalã“93, sugerând astfel faptul cã Bise-
ricile ar fi „actori“ relevanþi în acest tip de economie, sustrãgându-se impozitãrii
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din România, plãteºte impozite conform legii, 16 februarie 2022, la https://basilica.ro/biserica-ortodoxa-ca-
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Câþi bani ia un preot de la statul român? Interviu acordat de Cãtãlin Raiu lui Cristian Curte, 18 februarie 2021,
la https://www.rador.ro/2021/02/18/intre-sacru-si-profan-cati-bani-ia-un-preot-de-la-statul-roman/ (accesat la
15 februarie 2022); Cãtãlin Raiu, invitat la George Grigoriu, Realitatea religioasã, 20 februarie 2022, la https:
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91 Petre Dobrescu, Ce spun cititorii Libertatea.ro despre impozitarea Bisericii. „Sunt plini de aur din cap
pânã în picioare, aºa cã meritã sã plãteascã impozite“, 15 iulie 2017, la https://www.libertatea.ro/stiri/ce-spun
-cititorii-libertatea-ro-despre-impozitarea-bisericii-1906454 (accesat la 12 februarie 2022).

92 Comunicat de presã, Biroul de Presã al Patriarhiei Române, Biserica Ortodoxã Românã plãteºte taxe
ºi impozite, 27 iulie 2017, la https://basilica.ro/biserica-ortodoxa-romana-plateste-taxe-si-impozite/ (accesat la
20 februarie 2022).

93 Dan Popa, Taxarea Bisericii în UE: trei mari modele, 23 de moduri de aplicare, 17 Februarie 2022, la
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veniturilor. Declaraþiile, în principiu destul de vagi ale actualului ministru de
Finanþe, au determinat o nouã dezminþire din partea Biroului de Presã al Patriarhiei
Române, prin care este reafirmat faptul cã Biserica plãteºte impozite94, ca ºi o
mulþime de articole de presã, însoþite de numeroase reacþii ale cititorilor, prepon-
derent negative, la adresa Bisericii Ortodoxe Române.
Care sunt motivele pentru care o parte dintre oamenii politici români aflaþi la

guvernare au început sã promoveze aceastã temã falsã a neimpozitãrii Bisericii?
Putem presupune cã unul dintre ele este reprezentat de presiunea din ce în ce mai
mare asupra bugetului de stat, pe care politicienii/înalþii funcþionari ai statului se
gândesc sã o uºureze prin impunerea de noi taxe acolo unde cred ei cã nu existã
ºi cã acestea ar fi necesare, ºi anume Bisericii, care nu este în general foarte
vocalã faþã de mãsurile statului ºi nu reacþioneazã la fel de vehement precum
ONG-urile, de exemplu, atunci când îi sunt afectate interesele95. Este vorba, de
asemenea, de reiterarea unui discurs de tip populist, cu rãdãcini în ideologia
neomarxistã ºi/sau neoliberalã, cu privire la inutilitatea socialã a organizaþiilor
religioase, care încearcã sã denunþe „mãrunta participare bugetarã a statului la
exercitarea libertãþii religioase ca fiind prin definiþie bariera ridicatã în faþa mo-
dernizãrii oricãrui alt domeniu“96. Politicienii care fac astfel de afirmaþii sperã,
cel mai probabil, cã acest tip de discurs este aducãtor de voturi, uitându-se ºi la
ceea ce li se pare a fi eroziunea prestigiului unor instituþii care „secretã“ ordine
moralã în societate97, la vocile din ce în ce mai vizibile care clameazã cã „vrem
spitale/ºcoli, nu catedrale“, fãrã sã þinã însã cont de nivelul de religiozitate
ridicat al majoritãþii, tãcute, a românilor98. De asemenea, poate fi vorba de o
strategie folositã pentru a deturna atenþia publicului de la chestiuni stringente
precum criza facturilor la energie ºi gaze, inflaþia, scumpirile serviciilor ºi
alimentelor de bazã99. Dar în mod sigur este vorba de analfabetism religios ºi de
un anticleri-calism crescând la nivelul elitei administrative ºi politice din þara
noastrã ºi poate chiar ºi de „un analfabetism de tip fiscal“100 de care dau dovadã
o parte dintre elitele noastre, care readuc în atenþia publicã aceastã temã fãrã sã
exami-neze cu atenþie legislaþia româneascã în domeniul cultelor ºi al taxãrii
acestora, precum ºi practica europeanã în aceastã privinþã101.
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99 George Grigoriu, Realitatea religioasã, 20 februarie 2022, la https://www.youtube.com/watch?v=DE
A6IS4sfWk (accesat la 22 februarie 2022).

100 Cãtãlin Raiu, invitat la George Grigoriu, Realitatea religioasã, 20 februarie 2022, https://www.
youtube.com/watch?v=DEA6IS4sfWk (accesat la 22 februarie 2022).

101 „Între sacru ºi profan“ – Câþi bani ia un preot de la statul român?. Interviu acordat de Cãtãlin Raiu
lui Cristian Curte, 18 februarie 2021, la https://www.rador.ro/2021/02/18/intre-sacru-si-profan-cati-bani-ia-un-
preot-de-la-statul-roman/ (accesat la 15 februarie 2022).



Drept concluzie, în lumina celor prezentate în prezentul studiu, se poate
afirma cã regimul financiar ºi fiscal actual al cultelor religioase din România,
atât de dezbãtut ºi contestat în ultima vreme, supus unor judecãþi de tip anistoric,
impregnate de anticlericalism ºi de analfabetism religios, nu este un regim ana-
cronic, izvorât din niºte privilegii de tip medieval acordate de cãtre stat Bisericii,
chiar dacã este rezultatul unui parcurs istoric specific, al modului în care s-au
construit statul ºi naþiunea româneºti raportat la Bisericã. El este congruent cu
realitãþile europene ale timpurilor noastre, reprezentând modul prin care statul
român sprijinã manifestarea concretã a libertãþii religioase ºi recunoaºte în acelaºi
timp contribuþia actualã, dar ºi istoricã a Bisericii, la construirea binelui comun
al societãþii.
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