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Nr. _2_ / 25 Ianuarie 2009
Către
Domnul Emil Boc, Prim Ministru al României şi
Preşedinte al Partidului Democrat Liberal (PD-L)
Spre ştiinţă:
Preşedenţia României
Parlamentul României - Domnului Mircea Geoană, Preşedinte al Senatului
- Doamnei Roberta Anastase, Preşedinta Camerei Deputaţilor
- Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
- Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
- Liderilor fiecărui grup parlamentar
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
Ministerul de Externe al României
Nunţiatura Apostolică
Ambasada Statelor Unite la Bucureşti
Stimate Domnule Prim-Ministru,
Ne adresăm Dumneavoastră în legătură cu proiectul de lege 368/2007 "Privind regimul juridic al
bunurilor imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România" iniţiat de
PD-L, partid pe care-l conduceţi, prin domnii deputaţi Buda Daniel, Oltean Ioan şi Zegrean
Augustin, înregistrat la Camera Deputaţilor pe data de 7 mai 2007.
Deşi a primit avize negative din partea Consiliului Legislativ al Senatului, Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor,
Guvernului Tăriceanu, precum şi a votului negativ din Senat, iniţiatorii acestui proiect l-au pus din
nou pentru dezbatere pe ordinea de zi a Comisiei Juridice ce se va întâlni în şedinţă comună cu
Comisia pentru Culte în perioada 27-29 ianuarie 2009, ca ulterior să fie supus la vot în plenul
Camerei Deputaţilor.
Pentru referinţă, vă anexăm la prezenta scrisoare proiectul de lege în forma iniţiatorilor, răspunsul
Comisiilor Parlamentare precum şi poziţia Guvernului Tăriceanu faţă de acest proiect.
Opinia comună a celor ce au considerat acest proiect de lege este ca încalcă drepturi fundamentale
ale omului, încalcă drepturi garantate de Constituţia României, specific dreptul de proprietate,
îngrădeşte libertatea religioasă şi afectează buna convieţuire dintre credincioşii ortodocşi şi grecocatolici din România. Iniţiativa în sine este unilaterală, discriminatorie şi încalcă drepturile Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin legiferarea de facto a furtului de altare şi morminte
greco-catolice înfăptuit de Statul comunist ateu în 1948, când România era sub ocupaţie străină.
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Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a fost şi este Biserica românească care nu s-a
ruşinat de Cristos, având curajul să stea dreaptă în faţa diavolului comunist care atenta la fiinţa
naţională. Pentru că Biserica Greco-Catolică a stat de partea poporului şi a adevărului, toţi episcopii
greco-catolici au fost închişi, unii murind în închisori iar alţii la domicilii forţate. Sute de preoţi şi
mii de credincioşi au fost urmăriţi, hărţuiţi, surghiuniţi, bătuţi, încarceraţi, mulţi murind în puşcării,
fiind îngropaţi în locuri unde nici astăzi nu li se ştie mormântul.
Argumentele folosite de iniţiatorii acestei legi, sunt o insultă şi batjocură la adresa tuturor românilor
şi familiilor acestora care au suferit pe timpul regimului ateisto-comunist instaurat cu forţa în
România. Să justifici astăzi, în 2009, un proiect de lege pe baza unui dictat străin şi al unor crime din
1948, de pe urma căruia au murit sau suferit mii de persoane şi atâtea familii au fost distruse, este un
atentat la existenţa Statului de Drept România câştigat prin sângele martirilor din 1989 care strigau:
"Vom muri şi vom fi liberi!"
O naţiune care îşi falsifică propria istorie este o naţiune care se autodistruge.
Domnule Prim Ministru,
În baza unui presupus drept al “majorităţii” asupra bunurilor minorităţii, actualii posesori ai
bunurilor greco-catolice susţinuţi de autorităţile Statului Român din teritoriu, interzic înmormântarea
credincioşilor greco-catolici în cimitirele greco-catolice care astăzi se află în posesia Bisericii
Ortodoxe Române, interzic să se tragă clopul din biserica greco-catolică pe care o au în posesie
pentru morţii greco-catolici, interzic accesul greco-catolicilor în propria biserica chiar dacă
comunitatea ortodoxă are mai multe biserici în posesie. Astfel credincioşii noştri sunt obligaţi să se
roage afară, în cimitire, case particulare, cămine culturale, şcoli sau alte locuri total improprii. Avem
localităţi unde autorităţile locale refuză eliberarea de titluri de proprietate pentru pământurile grecocatolice, iar reaua credinţă a actualilor posesori a mers nu de puţine ori până acolo încât bisericile
greco-catolice au fost demolate numai să nu fie retrocedate.
Statul Român are datoria legală şi morală să restituie proprietăţilor pe care le-a confiscat de la
Biserica Greco-Catolică în 1948, proprietăţi care astăzi se află în posesia Statului sau a terţe părţi. În
ceea ce priveşte bisericile greco-catolice care astăzi se afla în posesia Bisericii Ortodoxe Române,
Biserica Greco-Catolică şi-a arătat disponibilitatea încă din 1990 ca după retrocedare, de la caz la
caz, să ajungă la o înţelegere separată cu Biserica Ortodoxa Română pentru celebrări alternative în
bisericile greco-catolice. Deja s-a făcut dovada din partea Bisericii Greco-Catolice în acest sens şi în
diverse locuri unde s-au recuperat biserici greco-catolice se celebrează alternativ.
O deschidere similară se vede şi în Occident, unde Biserica Catolică pune la dispoziţia credincioşilor
ortodocşi români sute de biserici catolice pentru celebrări alternative. Acest model este funcţional şi
acceptat de Biserica Ortodoxă Română în afara ţării, unde credincioşii ortodocşi români sunt
minoritari şi în nevoi, iar alţii le întind o mână de ajutor.
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Stimate Domnule Prim Ministru,
Considerăm acest proiect de lege o blasfemie în faţă lui Dumnezeu şi a oricărui om cu conştiinţă, şi
o insultă la adresa naţiunii române, a Statului Drept şi la adresa Bisericii Greco-Catolice.
Este de înţeles, credem, că aflaţi în faţa acestui fapt, dacă acest proiect de lege nu va fi retras de către
iniţiatorii săi, ne rezervăm dreptul să apelăm la toate cancelariile şi organismele internaţionale pentru
a cere sprijin în vederea apărării drepturilor fundamentale ale omului şi persecuţiei care se pregăteşte
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi credincioşilor ei in România.
Menţinerea acestui conflict inter-confesional cu repercursiuni impredictibile, pe care Biserica GrecoCatolică nu îl doreşte, nu înţelegem ce bine poate aduce României.
Folosim această ocazie şi subliniem că, în calitate de creştini şi buni români, nu vom mai permite o a
doua suprimare a acestei Biserici martire româneşti, care a plătit şi încă mai plăteşte virtutea de a fi o
biserica păstrătoare de limbă, cultură, credinţă şi tradiţii româneşti, făuritoare şi păstrătoare a unităţii
naţionale.
Cu stimă,

Pr. Cristian Terheş
Preşedinte
Romanian Greek-Catholic Association
http://www.rogca.org
şi
Purtător de cuvânt al
Memorandumului credincioşilor greco-catolici
din România şi din întreaga lume
http://www.greco-catolica.org/memorandum
christerhes@yahoo.com
+1-714-746-0623 (cell)

Vasile Bouleanu
Purtător de cuvânt al Memorandumului credincioşilor
greco-catolici din România şi din întreaga lume în
perioada 2002-2006
şi
Asistent al Preşedintelui
Romanian Greek-Catholic Association
vasilebouleanu@yahoo.com
+1-630-205-5757

Romanian Greek-Catholic Association, Inc., este o asociaţie non-profit înfiinţată în Statele Unite ale Americii cu scopul
de a oferi suport comunităţilor greco-catolice şi de a informa prin toate mijloacele de comunicare opinia publică
internaţională despre discriminarea şi persecuţia Bisericii Greco-Catolice din România.
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