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INTRODUCERE

Tema  tezei  de  doctorat  pe  care  o  propunem  pentru  cercetare  științifică  se
intitulează  ”Limitele  libertății  religioase  în  contextul  asigurării  securității  naționale”.
Această temă este de actualitate având în vedere impactul fenomenului terorist religios
asupra  securității  naționale,  întregii  comunități  europene  dar  și  asupra  întregului
mapamond. 

Războiul teritorial al grupărilor teroriste religioase (al-Qaida, ISIS) este de fapt un
război împotriva creștinismului, împotriva întregilor comunități, materializat în special
prin fluxul anormal de așa ziși migranți și impactul pe care îl produc și pe care îl vor
produce în țările în care  se stabilesc.

Cercetarea pe care o vom realiza se va orienta spre a găsi soluții atât de natură
legislativă cât și de natură umană în vederea asigurării securității naționale la un nivel
optim pentru cetățeni în contextul migrației religioase, războaielor religioase și inclusiv
a luptelor interne care se dau între credincioși și atei.

Astfel, având în vedere că strategia de  securitatea națională a României răspunde
nevoii şi obligaţiei de protecţie legitimă împotriva riscurilor şi ameninţărilor ce pun în
pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, valorile şi interesele naţionale
vitale, bazele existenţei statului român,  începând din septembrie 2001 de  la atentatele
din  SUA,  întregul  mapamond este  într-o  stare  de  alertă,  de  asemenea,  numeroasele
conflicte regionale, deși se produc în cadrul unui stat, au influență la nivel global asupra
securității tuturor statelor.

Religia, deși pentru unii poate părea o utopie, pentru unii reprezintă un mod de
viață  după cum se conturează în prezent  viziunea ISIS,  ai  cărei  adepți  își  doresc să
reinstaureze adevăratul stat islamic cum era pe vremea profetului Mohammed. Pe toți
cei care nu se supun îi ucid în mod public prin decapitare, femeile sunt luate ostatice,
sunt batcojorite, oferite ca sclave adepților.

Un aspect foarte grav este acela că foarte mulți tineri din țările europene atrași de
promisiuni materiale, seduși de un ideal  militar aderă la această grupare. Presupusa frică
pe care a instaurat-o ISIS i-a determinat pe mulți să se refugieze spre țările europene.
Însă aici apare o problemă: printre aceștia se pot afla membri ISIS a căror misiune să fie
chiar  atragerea de adepți  din alte culte  religioase pentru a  se  ajunge într-un final  la
instaurarea unui stat al terorii al cărui paravan să fie religia.

Astfel,  majoritatea  migranților  îmbrățișează  religia  islamului,  o  religie   parțial
incompatibilă cu stilul de viață european. Uniunea Europeană, deși are ca membri țări cu
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culturi, limbi diferite, reprezintă o unitate în diversitate. Libertatea religioasă, libertatea
de opinie, de exprimare, libertatea persoanelor, a capitalului este garantată prin legislația
europeană cât și prin legislațiile fiecărei țări membre. 

Aceste aspecte vin însă în contradicție cu tradițiile islamului.  Multe familii  își
obligă fetele să se mărite cu cei aleși iar în cazul opoziției recurg la săvârșirea de crime.
Persoanele  care  nu  sunt  de  aceeași  religie  trebuie  exterminate  fiind  considerate
inferioare.  Astfel,  se  ridică  întrebarea:  Este  Europa  pregătită  pentru  acest  Război
Religios?

Strategia de securitate națională a României   vizează, cu prioritate, următoarele
domenii: starea de legalitate; siguranţa cetăţeanului;  securitatea publică; prevenirea şi
contracararea  terorismului  şi  a  altor  ameninţări  asimetrice;  capacitatea  de  apărare;
protecţia împotriva dezastrelor naturale, degradării condiţiilor de viaţă şi accidentelor
industriale. 

Securitatea  naţională  se  realizează  prin  măsuri  adecvate  de  natură  politică,
economică,  diplomatică,  socială,  juridică,  educativă,  administrativă  şi  militară,  prin
activitatea  de  informaţii,  contrainformaţii  şi  securitate,  precum  şi  prin  gestionarea
eficientă a crizelor, în conformitate cu normele de conduită ale comunităţii europene şi
euroatlantice şi prevederile dreptului internaţional. 

Astfel, în condițiile actuale  trebuie să găsim pârgiile necesare pentru a proteja
securitatea națională și  statul.

Ce reprezentăm noi ca și stat în ipoteza în care nu am putea să ne apărăm proprii
cetățeni? Ce putem face dacă altcineva ne-ar obliga să ne schimbăm religia? 

Care sunt adevăratele amenințări privind siguranța statului provenind din însăși
garantarea libertății religioase a fiecărui individ?

Siguranța  statului  nostru  reprezintă  siguranța  libertății  religioase  a  fiecărui
cetățean al acestuia. Doar legiuitorul este cel care poate să ofere acest lucru fiecăruia din
noi.

Problema abordată este de actualitate, se referă la strategiile care ar trebui să fie
adoptate de către legiuitor  în vederea asigurării  siguranței  statului  nostru atât în fața
propriilor  cetățeni  cât  și  în  fața  străinilor  atunci  când  avem  în  vedere  coabitarea
necesară/ forțată a cultelor religioase.

Totodată,  este  imperios  necesară   educarea   cetățeanului  român  în  vederea
realizării obiectivelor de siguranță națională. 

Pe un alt palier, se ridică următoarele întrebări: Ce înseamnă să  avem credință?
Ce înseamnă să ne închinăm unor divinități? Ce înseamnă să creștem în spiritul unei
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religii să ne dezvoltăm și să transmitem mai departe crezul nostru?
Pentru cei din jurul nostru... nimic. Pentru noi înșine, nimic sau totul. 
În condițiile actuale prin care trece întregul mapamond, cuvântul de ordine este

revolta  populației.  Revolta  împotriva a  ce?  A ceva ce ei  nu sunt  dar  vor  să  devină,
împotriva a ceva ce nu mai vor dar au vrut. Toți își caută propria dreptate dar nu doar în
limitele teritoriale ale propriului stat  ci  și  în alte state care nu au nici  o legătură cu
problemele lor ci se bazează doar pe sentimentul de întrajutorare reciproc ce există între
semeni.

Fiecare om își exercită propriul crez, crede în divinitatea pe care și-o dorește sau
nu crede în nimic. Dar ce se întâmplă în cazul în care exercitarea libertății religioase a
unui individ/ colectivități îi  afectează pe ceilalți semeni sau inclusiv statul?

În anul 2015, în Statele Unite ale Americii s-a dezvăluit o statuie reprezentându-l
pe Îngerul căzut. Locația nu a fost dezvăluită decât cu câteva ore înainte de deschidere,
presa nu a avut voie să intre, celor care au vrut să vadă statuia nu li s-a permis accesul cu
mijloace  de  înregistrare/fotografiere/filmare,  ba  chiar  li  s-a  solicitat  să  poarte  o
costumație adecvată prin care participanții să își manifeste credința în acesta. În același
timp, când se desfășura această manifestare,  cei care cred în Dumnezeu au organizat
proteste.

Suntem astfel liberi cu adevărat să ne exercităm propriile crezuri? Ce se întâmplă
dacă ceea ce este normal pentru o categorie de persoane este anormal pentru ceilalți?

În toate scrierile vechi era vorba despre un singur Dumnezeu, bun și milostiv.
Îngerul căzut era blamat. În societatea de astâzi să se creeze culturi care să îl venereze în
virtutea libertății fiecărui individ reprezintă o decădere a umanității. Suntem liberi de a
ne alege religia dar liberi doar în exercitarea opțiunilor noastre cu bună-credință. S-ar
putea  să  ajungem într-o  societate  evoluată  și  modernă  la  un  război  intern  în  cadrul
fiecărui  stat  datorită   cultelor  religioase?  DA.  Ce  trebuie  să  facă  statul  pentru  a
preîntâmpina izbucnirea unor astfel conflicte? 

O altă  problemă  cu  care  ne  confruntăm este  cea  a  așa-numiților  fanatici.  Un
individ cu putere de convingere, carismă, de obicei provenind dintr-un mediu impropriu
creșterii  și  educării  unui  copil  convinge  un număr  mare  de  oameni  pentru  a-și  lăsa
familiile și a-l urma deoarece el se autointitulează trimisul Luminii. Creează o așa- zisă
comunitate și toți cei din comunitate trebuie să muncească pentru el și să i se supună lui.
Oamenii sunt dezumanizați, devin simple jucării în mâinile unei minți diabolice. Sub
conducerea acestui individ un număr mare de oameni ajung să populeze orașe întregi în
care își instituie propriile reguli și nu se mai supun nimănui, nu mai respectă nici o lege

8



decât legea lor internă.
Astfel, am avea de a face cu un stat într-un stat. Ce trebuie să facă statul pentru a

preîntâmpina acest atac la siguranța publică? Ce rost mai are legea atunci când așa-zisa
credință este  mai  puternică? Sunt întrebări  cu care din păcate  majoritatea statelor  se
confruntă în acest moment.

În anul 2015, la data de 7 ianuarie a avut loc un atac soldat cu victime în Paris, la
sediul  revistei  satirice  Charlie  Hebdo.  Motivul  a  fost  că  această  revista  a  publicat
caricaturi cu profetul Mohamed. Este acesta un motiv suficient ca cei care îmbrățișează
islamul  să  acționeze  în  acest  sens?  Libertatea  religioasă  înseamnă  inclusiv  să  ne
manifestăm în mod public dezaprobarea pentru o altă religie?

O  altă  problemă  actuală  care  afectează  însuși  statul  nostru  este  problema
migranților musulmani. În Turcia sunt primiți refugiații dar statul turc nu poate să le mai
facă față, aceiași situație se află și în Grecia. În alte state europene au fost organizate
proteste pentru a nu-i primi pe acești imigranți.

Ce ne facem într-o asemenea situație? Sunt și  ei semenii noștri și  trebuie să îi
acceptăm? Dar,  îi  acceptăm  cu riscul  decăderii  propriilor noastre valori religioase?
Dacă  vor  dori  să  își  impună  religia  și  vor  condamna  practicile  noastre?  Cine  ne
garantează siguranța statului nostru în condițiile în care regulile islamismului nu sunt
compatibile  cu  ale  creștinismului?  Doar  legiuitorul  român poate  să  impună  anumite
limite și să reglementeze și această situație. Suntem pregătiți, noi, un popor creștin să
facem față unor asemenea provocări?

Din moment ce fiecare poate să își exercite libertatea religioasă iar împiedicarea
exercitării   acesteia  reprezintă  infracțiune,  ce  soluție  poate  adopta  legiuitorul  pentru
protecția cetățenilor  propriului stat?
  România  ca  membră  a  NATO  și  a  UE  reprezintă  un  partener  important  în
dezvoltarea securității și trebuie să fie activă în cooperarea la aplanarea conflictelor și
respectarea drepturilor cetățenilor săi.

Problematica temei este mediatizată pe plan naţional şi internaţional, existând în
acest sens studii şi cercetări realizate de autorităţile şi instituţiile statului, precum şi de
organismele neguvernamentale cu competenţe în domeniu. 

În prezent întreaga Europă se confruntă cu 3 mari probleme:

 factorul migrator: cei din Irak, Siria și alte state fug din calea teroriii ISIS;

 factorul  terorist:  ISIS  a  revendicat  numeroase  atentate  săvârșite  pe  teritoriul
Europei împotriva creștinilor;

 factorul acaparator: tineri din țările europene care nu au nici o legătură cu islamul
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sunt seduși de către membri ISIS pentru a le urma calea.
Acești factori importanți trebuie ținuți sub control sau înlăturați în clipa în care

devin o amenințare asupra securității naționale.
În doctrină, investigarea tot mai profundă a fenomenului în cauză se datorează, în

primul rând, manifestărilor sale contemporane şi riscurilor pe care le implică asupra
ordinii publice şi siguranţei naţionale. Luându-se în considerare aceste aspecte, tematica
cercetărilor  în  cazul  prezentei  teze  de  doctorat  se  prezintă  foarte  actuală  şi  de  un
deosebit interes.

Prezenta lucrare am structurată în cinci mari  capitole: capitolul I  este intitulat
Cadrul  general  privind  drepturile  fundamentale  ale  omului fiind  structurat  în  5
subcapitale,  capitolul  II  este  intitulat Analiza  marilor  religii,  fiind  structurat  6
subcapitole, capitolul III este intitulat  Caracterizarea și consecințele războiului sfânt
asupra securității mondiale fiind structurat în 5 subcapitole, cel de-al IV capitol este
intitulat Managementul  asigurării  securității  naționale într-un stat cu o varietate de
culte religioase fiind structurat în 4 subcapitole iar capitolul V reprezintă un Studiu de
caz privind fenomenul terorist religios în România.

În  ceea  ce  privește  primul  capitol,  prin  studiul  drepturilor  fundamentale  ale
omului înțelegem să evidențiem importanța Convenției Europene a Drepturilor Omului
pentru  statele  membre  și  în  special  a  jurisprudenței  Curții  Europene  a  Drepturilor
Omului.

Astfel,  deși  Convenția  instituie  anumite  obligații  în  sarcina  statelor,  respectiv
drepturi pentru resortisanți, numeroasele condamnări ne duce la concluzia că  deși s-a
dorit o unificare europeană a drepturilor omului, cutumele și  legislația fiecărui stat sunt
încă preeminente în acel spațiu teritorial statal.

În ceea ce privește cel de al doilea capitol, aderența la un cult religios sau altul
conduce  la  o  dezvoltare  a  individului  din  punct  de  vedere  unitar  dar  duce  și  la
dezvoltarea statului și a colectivității în care acesta trăiește.

Este foarte important ca într-o lume într-o continuă evoluție, scrierile religioase să
se adapteze prezentului și în același timp să se realizeze o conexitate cu drepturile și
libertățile individului.

Nu  putem să  vorbim despre  conduita  unui  individ  fără  a  lua  în  considerare
convingerile religioase ale acestuia, aspect care reiese din însăși prevederile Convenției
Europene care instituie principiul libertății religioase.

În ceea ce privește cel de al treilea capitol, fiecare stat trebuie să își protejeze
cetățenii împotriva oricăror influențe de orice natură.
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Securitatea  națională  a  statului  este  una  dintre  principalele  direcții  spre  care
trebuie să se orienteze sistemul juridic al țării.

În virtutea asigurării acesteia, este foarte importantă asigurarea unui climat în care
fiecare  persoană  aderentă  a  unui  cult  religios  sau  chiar  ateu  să  găsească  mijloacele
necesare pentru dezvoltarea propriei personalități și exprimarea propriilor convingeri.

Coabitarea  armonioasă  a  cultelor  religioase  în  România  și  nu  numai,  este  un
factor care duce la dezvoltarea țării din toate punctele de vedere.

În ceea ce privește al patrulea capitol, arătăm că mirajul lumii orientale seduce
tinerii  și  tinerele  din  orice  colț  al  lumii,  în  condițiile  în  care  în  societatea  actuală
modernă nu se mai pune accentul pe instituția familiei,  tinerilor le este permis de la
vârste fragede să facă tot ceea ce își doresc fără restricții.

Acest factor  conduce la oameni maturi disfuncționali care nu se pot integra în
societate sau mai rău săvârșesc acte teroriste.

ISIS încearcă prin orice mijloace cucerirea Europei, deoarece teoretic cei care nu
îmbrățișează  religia  lor  sunt  necredincioși.  Prin  această  manifestare   gruparea  își
convinge adepții că duc un așa zis război sfânt.

Ceea ce se ascunde defapt în spatele acestui război, care sunt adevăratele intenții
ale conducătorilor ISIS  și cum afectează securitatea statelor vom încerca să deslușim pe
parcursul acestei lucrări.

În ceea ce privește cel de al cincilea capitol vom prezenta două spețe soluționate
în mod definitiv de instanțele naționale, referitor la terorismul religios.

Din analiza celor două spețe vom observa că România dispune de toate resursele
necesare pentru combaterea factorului terorist religios.

Astfel,  această  lucrare  își  propune  să  realizeze  atât  o  studiere  a  fenomenului
terorist religios cât și a măsurilor ce se impun pentru combaterea acestuia.

Dis bene iuantibus,  necesitatea acestei teme are o legătură indisolubilă cu mediul
actual social, politic, economic atât intern, european cât și internațional: numeroasele
atacuri teroriste săvârșite în ultimii ani și în statele membre ale Uniunii Europene sunt
dovada clară că trebuie să fim pregătiți pentru un posibil război religios.
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CAPITOLUL I. CADRUL GENERAL PRIVIND  DREPTURILE
FUNDAMENTALE ALE OMULUI

Primul  capitol  este  structurat  în  5  subcapitole.  În  primul  subcapitol  intitulat
”Principalele  drepturi  fundamentale  ale  omului”  am  prezentat  și  clasificat  pe  scurt
drepturile omului reglementate de Constituția României.

În  cel  de-al  doilea  subcapitol  intitulat  ”Cadrul  legislativ  privind  drepturile
fundamnetale  ale  omului”  ne-am  aplecat  asupra  prezentării  cadrului  legislativ  care
consfințește cultele religioase în România, apoi am făcut referire și am prezentat pe scurt
conținutul Declarației Universale a Dreptului Omului, a Pactului internațional cu privire
la drepturile civile și politice și Pactului internațional cu privire la drepturile economice,
sociale  și  culturale  iar  apoi  ne-am oprit  la  legislația  de  bază  europeană:  Convenția
Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, am făcut o mică incursiune în istoria Uniunii
Europene: creare, condiții de aderare a unui stat, avantajele și dezavantajele calității de
membru.

În  cel  de-al  treilea  subcapitol  intitulat  ”Cadrul  instituțional  privind  drepturile
fundamentale ale omului”, am prezentat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, realizând
și un studiu de caz cu privire la hotărârile pronunțate de aceasta în dreptul intern român
raportându-ne la taxa auto în toate formele existente. Totodată, am prezentat și Curtea
Europeană  a  Drepturilor  Omului:  conținut,  condiții  de  aplicare.  Apoi  ne-am aplecat
asupra  forului  legislativ  din  România  și  am  avut  în  vedere  câteva  aspecte  privind
înfăptuirea justiției.

În  cel  de  al  patrulea  subcapitol  intitulat  ”Convenția  Europeană  a  Drepturilor
Omului și regimul politic democratic”, am arătat importanța pe care o are atât Convenția
cât și tratatele, regulamentele, directivele asupra statului nostru, respectiv influența în
sistemul juridic românesc.

În ultimul subcapitol am formulat concluzii care se desprind din acest prim capitol
introductiv.

Exigența abordării acestor instituții și elemente atât de vaste în cuprinsul primului
capitol apreciez că era necesară, raportat la tema tezei de doctorat, deoarece trebuie să
cunoaștem în primul rând care ne sunt drepturile și  libertărțile reglementate de lege,
cadrul juridic atât intern, european cât și internațional care le reglementează și  nu în
ultimul rând instituțiile care sunt abilitate să protejeze aceste drepturi și libertărți.
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CAPITOLUL II. ANALIZA  MARILOR RELIGII

Cel de-al doilea capitol este structurat în șase subcapitole.
În  primul  subcapitol  intitulat  ”Iudaismul”  am  prezentat  o  scurtă  istorie  a

iudaismului precum și cele mai importante practici și doctrine.
În  cel  de  al  doilea  subcapitol  intitulat  ”Creștinismul”  ne-am referit  la  istoria

creștinismului, cele mai importante practici și doctrine precum și la religia protestantă.
În cel  de-al  treilea sucapitol  intitulat  ”Islamismul” am prezentat  istoria acestei

religii precum și am făcut referire la cele mai importante practici și doctrine.
În  cel  de-al  patrulea  subcapitol  intitulat  ”Hinduimul”  ne-am  referit  la  istoria

acestei religii precum și la cele mai importante practici și doctrine.
În cel de-al cincilea subcapitol intitulat ”Budhismul” am prezentat istoria acestei

religii precum și cele mai importante practici și doctrine.
Iar în cel de-al șaselea subcapitol, am prezentat concluziile care se desprind din

acest capitol.
Raționamentul creării și introducerii acestui capitol în structura tezei a pornit de la

faptul că, din moment ce libertatea religioasă a fiecărui individ este garantată din punct
de vedere legal, este primordial să cunoaștem ce presupun cele mai mari religii, pentru a
observa dacă acestea sunt compatibile cu statul de drept, cu legislația internă, europeană
și înternațională.
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CAPITOLUL III.  CARACTERIZAREA ȘI CONSECINȚELE
RĂZBOIULUI SFÂNT ASUPRA SECURITĂȚII MONDIALE

Acest capitol este structurat în patru subcapitole.
În primul subcapitol intitulat ”Statul Islamic (ISIS) și învățăturile Coranului” am

făcut referire la acest grup terorist raportat la învățăturile Coranului.
În  cel  de-al  doilea subcapitol  intitulat  ”  Atentatele  săvârșite  de către grupările

teroriste religioase și impactul asupra securității naționale” am făcut referire la noțiunea
de terorism, particularitățile acestuia, titpurile de terorism, principalele grupări teroriste
islamiste, am prezentat lista atacurilor teroriste din Europa revendicate de către grupările
islamiste, am făcut referire și am prezentat cele două mari atacuri teroriste: cel din 11
septembrie 2001 de la World Trade Center și cel de la Charlie Hebdo, din Franța, din
2015.

În cel  de-al  treilea  subcapitol  intitulat  ”Profilul  adeptului  Statului  islamic” am
încercat să conturez profilul adeptului statului islamic.

În  cel  de-al  patrulea  subcapitol  intitulat  ”Măsuri  ce  se  impun  față  de
fundamentalismul  islamic”  am prezentat  măsurile  care  apreciez  eu,  că  trebuie  luate
raportându-ne atât  la siguranța statului-  măsuri  luate de către stat  cât  și  la  siguranța
fiecărui individ-măsuri luate de individ.

În cel de-al patrulea subcapitol am prezentat concluziile care se desprind din acest
capitol.

Necesitatea acestui capitol rezidă din înăși tema lucrării, este un capitol complex,
în care am încercat să răspund unor întrebări spinoase și să găsesc soluții raportându-ne
la factorul terorist religios.
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CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII
NAȚIONALE ÎNTR-UN STAT CU O VARIETATE DE CULTE RELIGIOASE

Acest capitol este structurat în patru subcapitole.
În  primul  subcapitol  intitulat  ”Impactul  migrației  religioase  asupra  securității

naționale”  ne-am referit  la  exercitarea  dreptului  individului  de  a-și  manifesta  religia
precum  și  la  limitările/ingerințele  reglementate  de  însăși  Convenția  Europeană  a
Drepturilor Omului în exercitarea acestui drept, precum și la modificările survenite pe
plan  social  și  politic  la  nivelul  țării  noastre  precum și  la  nivelul  Uniunii  Europene.
Totodată, ne-am referit și la problematică unei noi ordini mondiale: de natură evreiască
sau islamică?

În cel de al doilea subcapitol intitulat ”Libertatea religioasă în diferite sisteme de
drept (studiu comparat) în contextul migrației religioase” am prezentat pe scurt aspecte
legate de religie/culte în sistemul de drept romano-germanic, common-law și sharia.

În cel de-al treilea subcapitol intitulat ”Coabitarea cultelor religioase în România
în contextul  asigurării  securității  naționale” am prezentat  situația evreilor,  creștinilor,
islamicilor, hindușilor, budhiștilor în România, precum, ne-am aplecat și asupra cultelor
religioase secrete în general și am analizat pe scurt principalele culte religioase secrete
în România.

În cel de-al patrulea subcapitol am prezentat concluziile care se desprind din acest
capitol.

În sistemul lucrării, acest capitol ocupă un loc important raportat la faptul că este
important să cunoaștem viziunea sistemelor de drept raportat la libertatea religioasă, la
religie însăși, modificările pe care le realizează o migrație religioasă într-un stat precum
și dacă se poate realiza sau nu o coabitare a adepților diferitelor religii într-un stat.
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CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ PRIVIND TERORISMUL
RELIGIOS ÎN ROMÂNIA

În  primul  subcapitol  am prezentat  două  spețe  soluționate  în  mod definitiv  de
instanțele naționale privind factorul terorist religios.

În cel de al doilea capitol am analizat cele două spețe prezentate.
Necesitatea acestui capitol rezultă din cercetarea efectuată din punct de vedere

juridic,  culegerea  spețelor  și  alegerea  acestora  realizându-se  pentru  o  cât  mai  bună
înțelegere  și  reliefare  a  particularităților  fenomenului  terorist  religios  și  inclusiv
pârghiile și măsurile de care dispune statul pentru combaterea acestuia.

Pentru a observa ceea ce îl determină pe individ să adere la un grup terorist,  și să
procedeze  la  săvârșirea  unor  fapte  prohibite  de  lege,  comportamentul  individului  și
inclusiv  măsurile  luate  de  instituțiile  statului,  am  procedat  la  studiul  a  două  spețe
soluționate în mod definitiv de instanțele din România, în care ambii inculpați având
naționalitatea română sunt adepții unei organizații  teroriste islamiste.

Din studiul  dosarelor  penale  aflate  pe rolul  instanțelor  din România  având ca
obiect săvârșirea infracțiunilor de terorism sau asimilate acestora se poate observa cu
ușurință că terorismul în concepția individului provine din dorința sa de afirmare.

În  urma  expertizelor  medico-legale  psihiatrice,  fiecare  dintre  inculpați  a  avut
discernământ în momentul planificării actului terorist.

În  urma  studiilor  efectuate  în  acest  domeniu  precum  și  din  cele  două  spețe
prezentate, rezultă cu certitudine că Statul Român este pregătit să facă față oricărui atac
terorist religios.
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CONCLUZII  ŞI PROPUNERI  PRIVIND LIMITAREA LIBERTĂȚII
RELIGIOASE ÎN CONTEXTUL  ASIGURĂRII SECURITĂȚII

NAȚIONALE

1. Concluzii care se desprind din lucrare
Uniunea Europeană  ar trebui să ofere membrilor săi pârghiile necesare în vederea

realizării  obiectivelor  comune,  însă,  raportat  la  specificul  fiecărui  stat  și  a  propriilor
resortisanți deoarece nu putem să aplicăm o prevedere legislativă în toate statele membre
decât în situația în care vorbim de principii și drepturi generale unanim valabile și care
să se muleze pe scheletul legislativ al fiecărui stat membru, în parte.

 În  prezent,  obiectivul  Uniunii  Europene  ar  trebui  să  fie  restaurarea  și/sau
refacerea încrederii  statelor membre și cetățenilor acestora față de activitatea sa și față
de utilitatea Uniunii Europene însăși.

Astfel, atacurile teoriste sunt un factor care necesită o atenție sporită, raportat  la
faptul  că  libertatea  de  circulație  ce  reprezintă  un  beneficiu  al  statelor  membre,  din
păcate, a determinat și răspândirea terorismului.

Totodată, reglementarea la nivelul Uniunii Europene al fiecărui domeniu duce la
suprasaturarea sistemului  legislativ al  fiecărui stat  membru   raportat  la faptul  că pe
lângă legislația internă a statului trebuie respectată și legislația europeană. 

În ceea ce privește cele două instanțe ”supreme”- Curtea Europeană a Drepturilor
Omului  și  Curtea  de Justiție-  acestea  nu trebuie  să  fie  privite  de către  resortisanții
statelor membre ca un colac de salvare ci doar ca o variantă de excepție.

Raportat la acest aspect, în prezent, cel puțin în România, este subminată puterea
judecătorească, corectitudinea și imparțialitatea magistraților fiind considerată o excepție
iar nu o regulă.

După cum am prezentat de-a lungul lucrării, religia a reprezentat întotdeauna și
reprezintă în continuare un punct de reper pentru majoritatea oamenilor.

Astfel, în prezent, ceea ce trebuie să realizeze Biserica, atât cea catolică cât și cea
ortodoxă este să-și îmbunătățească strategia de comunicare, pentru a atrage noi adepți
dar și pentru a-și păstra actualii.

Totodată, trebuie să fim atenți la acțiunile realizate de unele persoane sau chiar
state referitoare la noțiunea de islamofobie.

Ori, în contextul în care majoritatea musulmanilor obișnuiți pretind a se dezice de
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ISIS  sau  alte  organizații  teroriste,  respetiv  migrează  în  țările  europene,  în  ceea  ce
privește România, noi nu avem nici un  sentiment negativ față de musulmanii obișnuiți
ci față de teroriști.

Este foarte important să se facă o definiție corectă și exactă a tuturor fenomenelor
și stărilor raportat la noțiunile fiecărei țări, iar nu a extrapola o definiție adoptată de către
susținătorii teroriștilor.

Astfel, în adoptarea legilor privind securitatea națională, Parlamentul trebuie să ia
în considerare și noii factori religioși, respectiv migrația musulmanilor precum și situația
cultelor religioase.

Din păcate însă,  conform unor viziuni,  noua ordine mondială se duce pe două
paliere: dorința extremiștilor islamiști de a instaura califatul islamic și dorința evreilor de
a crea o nouă ordine mondială evreiască.

Noi,  oamenii  simpli,  ne  aflăm  în  postura  în  care  ne  extragem  majoritatea
informațiilor din mediul on-line, un mediu nociv care pentru unii poate fi fatal.

În ceea ce privește sectele religioase, după cum am văzut din cuprinsul lucrării,
acestea influențează societatea în care trăim. Este foarte greu pentru un stat să ia orice
măsură împotriva lor, în condițiile în care adepții acestora ar invoca principiul libertății:
libertatea religioasă, libertatea de gândire, libertatea de întrunire, reglementate în mod
expres de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel,  în  cazul  în  care,  România  ar  interzice  practicarea  acestor  secte,  am fi
considerat un stat care nu respectă drepturile omului, iar pentru a le contracara până la a
ajunge a  le nimici este necesară atacarea punctelor vulnerabile, începând cu decăderea
din drepturile părintești,  condamnarea pentru infracțiunile prevăzute  de Codul Penal,
obligarea de a se încadra în muncă în locuri depărtate de restul grupului pentru a se
limita  accesul  la  grup  și  inclusiv  participarea  la  ședințe  de  consiliere  realizate  de
psihologi profesioniști.

Deci,  indiferent  de  existența  fanatismului  religios  sau  terorismului  religios,
protejarea  libertății  religioase  în  contextul  asigurării  securității  statale  reprezintă  un
obiectiv major al statului de drept.

Deși Religia nu are putere în conducerea statală, totuși, trebuie să avem în vedere
că  majoritatea  Celor  10  Porunci  pe  care  Dumnezeu  i  le-a  revelat  lui  Moise  s-au
concretizat ulterior în fapte reglementate de lege :

 porunca 4: Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește.- Codul Muncii prevede
în art. 113 al. 1 că repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de
regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. Deobieci
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cele două zile de repaus sunt sâmbăta și  duminica. După cum am arătat unele
culte religioase sărbătoresc sâmbăta, în timp ce ortodocși și catolicii sărbătoresc
Duminica. Totodată, Codul Muncii în art. 139 prevede în mod expres  sărbătorile
legale  în care  nu se muncește,  majoritatea fiind sărbători  de natură religioasă:
Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:  1 si 2 ianuarie;  24 ianuarie
- Ziua Unirii Principatelor Romane; Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea
Pastelui;  prima si a doua zi de Pasti;  1 mai; 1 iunie;  prima si a doua zi de
Rusalii;  Adormirea Maicii Domnului;  30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei
cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;  1 decembrie;  prima si a doua zi de
Craciun;  doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale,
declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru
persoanele apartinand acestora. Astfel, din 12 categorii de zile libere declarate
prin lege 7 sunt de natură religioasă, respectiv creștină. Din enumerarea zilelelor
libere  de  mai  sus,  deși  în  mod  indirect  se  recunoaște  ortodoxia  ca  religia
predominantă,  prin  includerea  Sfinților  ortodocși  în  ”sărbătorirea”  obligatorie,
statul român recunoaște zile libere și  celorlalte culte religioase, reliefând astfel
libertatea religioasă a fiecărui individ și tolerența instituită prin lege, impusă chiar
fiecărui angajator;

 porunca 5: Cinstește pa tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să
trăiești pe pământ.- Art. 199 din Codul penal reglementează violența în familie:
(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188 (omorul), art. 189 (omorul calificat) şi art.
193 (lovirea sau alte violențe), art. 194 (vătămarea corporală), art. 195 (lovirile
sau vătămările cauzate de moarte) sunt săvârşite asupra unui membru de familie,
maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. (2) În
cazul  infracţiunilor  prevăzute  în  art.  193 şi  art.  196 (vătămare corporală din
culpă)  săvârşite asupra unui membru de familie, acţiunea penală poate fi pusă în
mişcare şi din oficiu dar mpăcarea înlătură răspunderea penală.  Totodată, art.
200 Cod Penal sancționează uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de
către mamă. De asemenea, și în cazul infracțiunii de furt avem reguli speciale în
art. 231 Cod Penal care reglementează plângerea prealabilă și împăcarea în cazul
furtului;

 Porunca  6:Să  nu  ucizi-  Codul  Penal,  în  Partea  II-Partea  Specială,  titlul  I-
Infracțiuni contra persoanei, în Capitolul I- Infracțiuni contra vieții, reglementează
în  mod  expres  care  sunt  pedespele  pentru  uciderea  unei  persoane.  Prin
reglementarea  acestor  infracțiuni  în  primul  capitol  din  partea  a  doua  codului
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reliefează importanța săvârșirii unor astfel de fapte: art. 188- Omorul, art. 189-
Omorul calificat,  art. 190- Uciderea la cererea victimei, art. 191- Determinarea
sau înlesnirea sinuciderii  și art. 192- Uciderea din culpă;

 porunca 7: Să nu fii desfrânat și porunca 10: Să nu poftești nimic din ce este al
aproapelui  tău.  Codul  penal  reglementează  în   art.  213  din  Codul  Penal-
Proxenetismul, în art. 218- Violul, art. 219- Agresiunea sexuală, art. 220- Actul
sexual cu un minor, art.221- Coruperea sexuală a minorilor, art. 222- Racolarea
minorilor în scopuri sexuale, art. 223- Hărțuirea sexuală;

 porunca 8: Să nu furi- Codul Penal prevede și sancționează  furtul (art. 228-232
Cod Penal) și tâlhăria și pirateria (art. 233-237), infracțiuni contra patrimoniului
prin nesocotirea încrederii ( art. 238- 248 Cod Penal);

 porunca 9:  Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău- Conform
art. 268 Cod Penal, se pedepsește inducerea în eroare a organelor judiciare.
După cum am prezentat în primul capitol, legislația Uniunii Europene, precum și

cu  prioritate  legislația  românească  reglementează  o  serie  de  drepturi  și  libertăți  atât
cetățenilor, străinilor cât și apatrizilor.

Dintre acestea, libertatea religioasă ocupă un loc special.
În primul capitol ne-am aplicat și asupra normelor europene, a beneficiilor calității

de  membru  al  Uniunii  Europene,  respectiv  a  instituțiilor  care  controlează  aplicarea
corectă a legislației europene.

Reiterăm faptul  că  întrajutorarea  între  popoare  reprezintă  un  factor  esențial  în
menținerea păcii și cooperarea europeană și chiar mondială, dar trebuie să se stabilească
clar,  concis  și  exact  care  sunt  consecințele  acceptării  ajutorului,  respectiv  al  oferirii
ajutorului.

Ce se întâmplă în situația în care statele din grupul în care aparținem iau decizii cu
care nu suntem de acord? Este evident că se aplică regula majorității dar, în ipoteza în
care eu ca și stat membru nu sunt de acord cu luarea acelor măsuri, nu ar trebui să fiu
obilgat,  nici  chiar-  derivând  din  cooperarea  existentă  între  state  de  a  acționa  într-o
anumită măsură. Să luăm ipoteza în care unele state doresc să atace un  alt stat.Care este
raționamentul  să atac eu un stat cu care nu am nici un conflict, respectiv să risc viețile
cetățenilor mei pentru un țel pe care mi-l impun alții?

Este evident că fiecare stat trebuie ajutat în perioadele critice dar trebuie ajutat în
maniera în care, prin ajutarea acestuia, eu ca și stat să sufăr consecințe negative orientate
spre minim.

Un alt aspect cu care nu sunt de acord este implicarea în problemele interne ale
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unui stat, a altui stat sau a unui organism extern. În condițiile în care, după cum am
arătat expres fiecare stat are o anumită istorie, cultură, un anumit sistem juridic și politic,
este inadmisbil ca un alt stat să vină să-și impună ideile în conducerea/ legiferarea sau în
orice alt domeniu din statul meu.

În condițiile în care, eu ca stat, solicit ajutorul unui alt stat, se impune să fiu ajutat.
Dar, dacă eu ca și stat întâmpin anumite probleme interne și nu solicit ajutorul nimănui,
lasă-mă să îmi rezolv singur problemele căci eu cunosc mai bine ceea ce trebuie să fac.

În capitolul al II-lea am prezentat o scurtă istorie a celor mai importante culte
religioase,  respectiv  a  practicilor  și  doctrinelor  acestora,  finalizând  capitolul  cu
prezentarea asemănărilor și deosebirilor dintre acestea.

Apreciez că este important ca fiecare individ să cunoască noțiunile elementare cu
privire la creștinism, islamism, hinduism, iudaism și budism, pentru a putea să aleagă
liber dacă își dorește să adere la un cult religios sau nu.

Din economia perceptelor religioase ale fiecărei religii, există o enitate superioară
nouă care ne-a creat, ne coordonează viața și ne îndrumă spre a realiza lucruri bune.

După cum am văzut,  fiecare  dintre  religii,  cu  excepția  celei  islamice,  acceptă
libertatea de alegere a individului în ceea ce privește orientarea religioasă.

În ceea ce privește cel de-al treilea capitol, acesta a presupus o cercetare asiduă și
o prezentare a opiniilor proprii ale autorului raportat la punctele supuse analizei.

Astfel, am văzut că apariția adepților unui grup terorist islamist a avut impact pe
întregul mapamond, devenind o amenințare nu doar la siguranța națională a unui stat ci
și la libertatea și siguranța fiecărui individ.

În ceea ce privește adeptul statului islamic, am realizat o clasificare a celor care
aderă la un grup extremist,  respectiv cei aflați  în stare de detenție,  tinerii  excluși de
societate  și  cu  probleme  familiale,  sociale  etc.,  tinerele  excluse  de  societate  și  cu
probleme familiale, sociale, etc.

Un alt aspect esențial este să nu ne speriem că ceilalți ar putea să ne catalogheze
ca  și  islamofobi.  Prin  faptul  că  ne  susținem  crezurile  nu  înseamnă  că  urâm  sau
condamnăm ceea ce cred ceilalți.

Cel  de-al  patrulea  capitol  a  prezentat  o  închegare  a  cultelor  religioase  atât  în
sistemul  de  drept  românesc,  în  sistemul  de  drept  romano-germanic,  common-law și
sharia.

Am arătat că fiecare sistem are propriile lui particularități raportat atât la cultele
religioase cât și la libertatea religioasă însăși, precum am și prezentat care este situația
adepților diferitelor culte în România.
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Ne-am aplicat inclusiv asupra cultelor religioase secrete.
Contribuția  majoră  a  acestui  capitol  o  reprezintă  chiar  punctul  4  în  care  am

elaborat măsurile  care le apreciem noi că se impun față de fundamentalismul islamic: 

 trebuie  să  încercăm să  ne  înțelegem inamicii  căci  doar  cunoscându-le  religia
putem descoperi ceea ce își doresc cu adevărat;

 trebuie să avem curajul să ne spunem părerile cu privire la ceea ce se întâmplă: de
exemplu, să nu acceptăm pur și simplu cotele de migranți, care nu își au nici o
justificare, în opinia mea;

 trebuie să ne reîntoarcem la Biserică și să încercăm să ne cunoaștem mai bine atât
ca indivizi cât și ca și comunități creștine;

 la fel cum musulmanii încearcă să aplice legea lor-sharia-, așa trebuie noi creștinii
să găsim pârghiile necesare pentru a le impune evoluția și modernitatea;
În  ceea  ce  privește  cel  de  al  cincilea  capitol,  ne-am  aplecat  asupra  analizei

spețelor  deduse  judecății,  în  care  au  fost  cercetați  și  condamnați  doi  conaționali
radicalizați.

Astfel, din studiul de caz constând în culegerea și analizarea spețelor am putut
oberva că sistemul de drept românesc dispune de pârghiile necesare pentru contracararea
factorului  terorist  de  orice  natură,  atât  prin  existența  unei  legislații  care  se  mulează
fiecărei situații (instituția investigatorilor sub acoperire, control judiciar, percheziție etc),
prin existența metodelor de prevenire a factorului terorist, prin încadrarea persoanelor
calificate profesional care să poarte o luptă calificată cât și prin existența mijloacelor
tehnice și tehnologice avansate.

După cum am observat din istoricul fiecărui eveniment terorist pe plan european,
majoritatea teroriștilor religioși erau luați în evidență de autorități ca fiind simpatizanți
sau membri ai grupărilor teroriste religioase. În ceea ce privește România, după cum am
putut oberva  din spețele prezentate, încă din momentul începerii activității radicalizării
și respectiv promovării factorului terorist, cu mult înainte de a se încerca punerea la cale
a unui act terorist, cei implicați au fost capturați și pedepsiți pentru faptele lor.

În aceste  condiții,  observăm cu ușurință  că activitatea  organelor  polițienești  și
judiciare în cooperarea împotriva factorului terorist reprezintă un interes primordial în
asigurarea securității naționale, dar totodată vorbim despre activități de prevenire și de
estompare a factorului terorist.

Poate Biserica ortodoxă și  cea catolică nu știu  să  le ofere tinerilor  încrederea,
speranța și siguranța de care au nevoie și se ambalează într-un cult-cel promovat de ISIS,
care știe să instaureze  doar frica și oroarea.

22



Din fericire, fiecare om poate să aleagă în ce să creadă dar este obligatoriu ca
credința să nu îi fie impusă cu forța.

Adepții musulmani invadează țările europene. Având în vedere numărul mare al
acestora, autoritățile statale nu pot să deosebească care dintre ei este un om de bună-
credință sau care este un terorist trimis în acel stat cu un scop precis.

Coranul statuează că cei care nu urmează principiile islamului poartă război cu
religia islamică însăși, cel care se luptă cu islamul se luptă cu însuși Dumnezeu.

Din  punctul  meu  de  vedere,  adepții  ISIS  și  ISIS  însuși  se  pot  contracara  în
următoarea  modalitate:  închiderea  granițelor  pentru  persoanele  despre  care  există
indicii/suspiciuni că ar avea o legătură cu organizațiile teroriste, controlul mijloacelor
media  și  internetului  prin  diminuarea  impactului  organizației  asupra  societății  și
promovarea valorilor tradiționale precum și obligarea musulmanilor, fără diferență de
sex  și  vârstă,  rezidenți  în  țările  europene  de  a  urma  cursuri  de  legislație  internă,
europeană și internațională.

Deținuții fac parte din categoria persoanelor vulnerabile care pot fi și mai ușor
seduși de sectele islamiste, la ei existând deja ura față de societate.

Închisoarea  nu reprezintă  un  mijloc  de  reeducare  al  infractorului  ci  reprezintă
chiar o ”facultate” a criminalității, în care individul intră în contact cu alți infractori, își
diversifică  domeniile  de  criminalitate  infracțională  și  nu  se  gândește  la  faptul  că  a
săvârșit o faptă reprobată de societate, deoarece se află într-un mediu cu alți infractori,
plecând la eliberarea din detenție cu același gând infracțional sau poate chiar cu mai
multe.

Mintea  fragedă  precum  și  psihicul  slăbit  sunt  premisele  perfecte  pentru
sămânțarea ideii fundamentaliste.

Tânărul ajunge să creadă în ceea ce îi spun adepții ISIS, ajunge să simtă că el
însuși face parte din comunitatea lor, să creadă chiar că e persecutat de familia lui, țara
lui, toți dușmanii ISIS devin dușmanii lui.

Astfel,  ISIS  le  oferă  adepților  mentori  pe  care  să  îi  urmeze,  camaraderie,  o
ideologie dar cel mai important le oferă senzația de familie.

Unul dintre marile defecte ale islamului este stagnarea în gândire. Este evident că
este de apreciat stăruința în a respecta legile Coranului dar totuși societatea a evoluat la
fel și tehnologia, sens în care pentru a supraviețui în contextul globalizării este necesară
schimbarea.

Ori,  pentru limitarea  efectelor  nocive  ale  Facebook-ului  sau internetului  însuși
respectiv  pentru  contracararea  factorului  terorist,  se  impune  limitarea  accesului  la
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anumite  site-uri  de  către  utilizatori,  chiar  interzicerea  postării  în  mediul  on-line  a
filmulețelor, fotografiilor reprezentând  acte teroriste, controlul mai detaliat al celor care
își  fac  conturi  pe  rețelele  de  socializare,  limitarea  accesului  minorilor  la  utilizarea
internetului însuși prin responzabilizarea părintelui în sensul adoptării unor măsuri față
de părinții ai căror copii comit acte teroriste.

Totodată,  pentru  distrugerea  factorului  terorist  reprezentat  de  grupurile
musulmane se impune luarea de urgență și cu necesitate a următoarelor măsuri: 

 închiderea granițelor  țărilor  europene pentru persoanele  care nu fac dovadă că
sunt persoane persecutate în țările lor de origine din diferite motive: economice,
politice, etc.;

 obligarea statului rezident a migrantului la participarea de cursuri privind limba,
legislația, cultura, istoria statului în care se află, iar în caz de refuz aplicarea unor
măsuri punitive;

 obligarea  și  acordarea  de  facilități  privind  integrarea  în  muncă,  iar  în  cazul
refuzului  migrantului de a munci,  luarea de către statul resortisant  a măsurilor
punitive: amendă, închisoare și chiar expulzarea în țara de origine;

 obligarea resortisanților de origine musulmană de urmare a unor cursuri  privind
limba,  legislația,  cultura,  istoria  statului  în  care  se  află,  iar  în  caz de  refuz
aplicarea unor măsuri punitive;

 obligarea  încadrării  în  muncă  a  resortisanților  de  origine  musulmană  precum
acordarea de facilități privind integrarea în muncă, iar în cazul refuzului  de a
munci, luarea de către statul resortisant a măsurilor punitive: amendă, închisoare
și chiar expulzarea în țara de origine;

 controlul media în sensul transmiterii  doar a faptelor reale precum și limitarea
transmiterii/difuzării  materialului  propagandist  terorist  și  inclusiv,  introducerea
unor măsuri punitive;
După cum am arătat,  limitarea oricărui  drept  se  poate  realiza doar în  anumite

cazuri expres prevăzute de lege, atât în legislația națională cât și în cea europeană. 
În concluzie, limitarea exercitării libertății religioase se poate realiza în condițiile

în care este amenințată siguranța și securitatea unui stat.
În  primul  rând,  legiuitorul  trebuie  să  stabilească  un  cadru  legislativ  care  să

cuprindă norme clare și accesibile cu privire la conduita individului.
În al doilea rând, cetățeanul român trebuie să își cunoască propria identitate și să

acționeze pentru binele comun.
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În al treilea rând, mass-media trebuie să se orienteze spre a difuza informații care
să determine persoanele să-și iubească țara iar nu să o denigreze.

Un aspect foarte important se referă la faptul că, după cum am arătat, în Anglia
deja  există  tribunale  care  aplică  legea  sharia.  Raportat  la  migrațiile  excesive  și  a
musulmanilor care aleg să rămână în țara noastră, ne putem trezi cu situații  în care,
aceștia să ne solicite să funcționeze inclusiv în România astfel de tribunale.

Din fericire, însă, legea noastră este clară și arată că justiția se realizează doar prin
intermediul instanțelor judecătorești.

Precedentul  creat  în Anglia este  foarte  periculos,  dacă stăm să ne raportăm la
faptul că în urma presiunilor exercitate de acest partener și țara noastră și alte țări ar
putea fi forțate să își modifice legislația în acest sens.

Nu contest că trebuie să fim toleranți, dar această toleranță nu poate să ducă până
la distrugerea noastră ca și popor.

Astfel, în ipoteza în care, s-ar face tribunale sharia în România, ne-am afla în fața
a trei categorii de indivizi:

 cei care nu sunt de acord cu subminarea și alterarea valorilor fundamentale ale
statului;

 cei care sunt de acord cu aceste modificări, ajung să adere la acest cult religios, ba
mai mult, renunță la identitatea națională;

 adepții teroriști care profită de ocazie și încep încet dar sigur să preia conducerea
țării.
Raportându-ne la aceste trei categorii, rezultă cu certitudine că izbucnirea unui

război civil intern este de neînlăturat, iar dacă un stat este în război cu proprii lui cetățeni
este fragil și ușor de învins.

2. Propuneri privind îmbunătăţirea cadrului juridic, instituţional şi procedural în
vederea respectării libertății religioase a fiecărui individ într-un stat democratic și
asigurarea securității naționale

Propuneri privind îmbunătăţirea cadrului juridic în vederea respectării libertății
religioase  a  fiecărui  individ  într-un  stat  democratic  și  asigurarea  securității
naționale

25



După  cum am arătat  în  capitolul  4  al  prezentei  lucrări,  raportat  la  Convenția
Europeană a Drepturilor Omului și la Constituția României, restrângerea exercitării unui
drept se poate realiza doar ținându-se cont de anumite condiții. 

Printre motivele care justifică restrângerea unui drept găsim securitatea națională. 
Legea  nr.  535/2004  reglementează  realizarea  activității  de  combatere  a

terorismului, prevenirea actelor de terorism, infracțiunile și contravențiile.
În cuprinsul legii, însă cuvântul ”religios” îl întâlnim o singură dată, respectiv la

definiția  locului  de  utilitate  publică-  acea  parte  a  unei  clădiri,  teren,  stradă,  cale
navigabilă, loc comercial,  de afaceri, cultural-sportiv, istoric,  educaţional,  religios, de
recreere, precum şi orice alt loc care este accesibil publicului; (art. 4 pct. 15).

Nici măcar la capitolul privind infracțiuni și contravenții  nu se face referire la
religie.

În aceste condiții, de lege ferenda, se impune introducerea unui articol nou care să
prevadă  în  mod  expres  că  toate  contravențiile  și  infracțiunile  prevăzute  în  lege,  în
condițiile  în  care  s-au  săvârșit  din  motive  religioase,  evident  activități  care  să
îndeplinească și celelalte condiții pentru a fi calificate ca acte sau fapte de terorism, să
le fie aplicate sancțiuni majorate.

În ceea ce privește  Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României, de
asemenea cuvântul ”religios” este întâlnit o singură dată, în art. 4 al. 1: Prevederile art.
3 nu pot fi interpretate sau folosite în scopul restrângerii sau interzicerii dreptului de
apărare a unei cauze legitime, de manifestare a unui protest sau dezacord ideologic,
politic, religios ori de altă natură, garantate prin Constituție sau legi. 

Dar, prin  Decizia nr.   91/28.02.2018,  Curtea Constituțională a României  a decis
ca  sintagma  „aduc  atingere  gravă  drepturilor  și  libertăților  fundamentale  ale
cetățenilor  români”  prevăzută  la  art.  3.  lit.  f)  din  Legea  51/19991  este
neconstituțională în forma anterioară modificării prin Legea nr.255/2013: "Constituie
ameninţări  la  adresa  securităţii  naţionale  a  României  următoarele:  f)subminarea,
sabotajul  sau  orice  alte  acţiuni  care  au  ca  scop  înlăturarea  prin  forţă  a  instituţiilor
democratice  ale  statului  ori  care  aduc  atingere  gravă  drepturilor  şi  libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii  de apărare ori
altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în
stare  de  neîntrebuinţare  a  structurilor  necesare  bunei  desfăşurări  a  vieţii  social-
economice sau apărării naţionale".

Curtea a arătat  în motivare că legiuitorul trebuie să realizeze o distincție între
faptele care aduc atingere gravă drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și
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care pot fi  calificate drept  chestiuni ce țin de dreptul penal,  cu consecința incidenței
mijloacelor de drept penal și  procesual penal,  pe de o parte, și  acele fapte care sunt
îndreptate  împotriva  drepturilor  și  libertăților  unei  colectivități/comunități  (de  rasă,
origine etnică,  religie  etc.),  care,  prin  numărul  de  indivizi  care  îi  aparțin,  determină
amploarea  faptelor  îndreptate  împotriva  acesteia,  putând  reprezenta  o  amenințare  la
adresa securității naționale, pe de altă parte.

Judecătorii constituționali arată ca dispoziția de lege criticată nu realizează această
distincție,  ci  se  referă,  în  general,  la  atingeri  grave  aduse  drepturilor  și  libertăților
fundamentale ale  cetățenilor  români,  indiferent  de calitatea de subiect  individual  sau
colectiv  a  acestora.  Astfel,  potrivit  CCR,  din  modul  de  reglementare  a  sintagmei
analizate, rezultă că se poate circumscrie unei amenințări la adresa securității naționale
orice faptă/acțiune cu sau fără conotație penală care afectează un drept sau o libertate
fundamentală. Cu alte cuvinte, sfera de aplicare a dispoziției criticate este atât de largă,
încât  față  de  orice  persoană  se  poate  reține  exercitarea  unei  acțiuni  care  constituie
amenințare la adresa securității naționale. 

După cum putem observa, inclusiv Curtea Constituțională recunoaște importanța
religiei raportat la securitatea națională.

Dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la
45  de  zile  de  la  publicarea  deciziei  Curţii  Constituţionale,  dacă,  în  acest  interval,
Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu
dispoziţiile legii fundamentale.

 Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate neconstituţionale sunt suspendate
de drept.

Pornind de la acest precedent, se impune introducerea unui articol în lege care să
realizeze această diferență raportat la toate categoriile de amenințări cuprinse în art. 3
din Legea nr. 51/1991.

Având în  vedere  importanța  presei  scrise/  audiovizuale/  electronice  se  impune
adoptarea unei Legi a presei în România.

Legea presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974 a fost abrogată expres
în anul  2012  prin Legea nr. 95/2012.

Este  foarte  important  ca  oricare  jurnalist  să  urmeze  o  anumită  conduită  și  să
furnizeze informații reale publicului.

Ori, în condițiile în care în prezent unii jurnaliști promovează o anumită gândire
pe care o ridică la nivel de adevăr absolut fără a putea fi sancționați sau constrânși să
adopte o anumită conduită duce la un atac al securității statale.
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Ultimul trend este ca fiecare să invoce libertatea de exprimare.  După cum am
arătat în cuprinsul lucrării, inclusiv legislația Uniunii Europene prevede în mod expres
motivele pentru care se poate limita orice drept, iar siguranța și securitatea națională se
află printre acestea.

Raportat  la  tema  prezentei  lucrări,  necesitatea  unei  legi  a  presei  rezultă  din
exercitarea și  realizarea efectivă a libertății  religioase a fiecărui  individ,   respectiv a
posibilității de a adera sau nu la un cult religios.

Religia ocupă pentru fiecare individ un anumit loc în viața personală dar ca un
individ să își  formeze anumite  convingeri  este necesar  să  fie  corect  informat  despre
particularitățile fiecărei religii.

Este evident că cititul stimulează creierul individului dar având în vedere factorul
media,  majoritatea  indivizilor  își  extrag  informațiile  din  mijloacele  audiovizuale,
internet.

Profesia de jurnalist, la fel ca profesia de avocat este o profesie liberală. În timp ce
profesia de avocat are reglementări stricte,  organe de conducere proprii, nu putem spune
același lucru despre jurnaliști.

Astfel, se impune reglementarea de urgență a acestor aspecte și conturarea unui
cadru  legislativ  clar  cu  drepturi,  obligații,  conduita  de  urmat,  abateri  disciplinare  și
sancțiuni, organe de conducere.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului începând cu  hotărârea de referință din
cauza  Sunday  Times  versus  Marea  Britanie  din  1979  a  prezentat  o  jurisprudență
cuprinzătoare  privind  încălcările  articolului  10  din  CEDO-  libertatea  de  exprimare,
protejând raportarea politică critică, precum și jurnalismul de investigație, care confirmă
protecția surselor jurnalistice și subliniind "efectul de răcire" al sancțiuni penale privind
activitățile  jurnalistice  de  raportare  a  abaterilor  de  la  public  autorităților.  Totodată,
CtEDO a consolidat și dreptul la viață privată și la protecția viații de familie împotriva
rapoartelor jurnalistice  satisfăcând simpla curiozitate a publicului.

Presa scrisă/vizuală/electronică pot să reprezinte un atentat la siguranța unui stat.
În urma ultimului scandal cu rețeaua de socializare Facebook se poate observa cel mai
bine cum oamenii au fost influențați să adopte o anumită conduită.

Cea  mai  importantă  modificare  care  trebuie  să  se  realizeze  ori  în  Constituția
României ori în Legea nr. 489/2006 este să se statueze în mod expres că religia oficială
în România este creștinismul.

Astfel, în Constituția României, la art. 4 trebuie să se introducă un nou punct în
care să se precizeze  că în România religia creștină este religia oficială.
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De asemenea,  trebuie  să  se  precizeze în  mod expres că România promovează
valorile creștin ortodoxe.

Propuneri  privind  îmbunătăţirea  cadrului  instituţional  în  vederea  respectării
libertății  religioase  a  fiecărui  individ  într-un  stat  democratic  și  asigurarea
securității naționale

La articolul 6 din  Legea nr.  535/2004 sunt prevăzute autoritățile și  instituțiile
publice1 care realizează activitatea de prevenire și combatere a terorismului. 

Astfel, se impune crearea unei autorități  specializate în domeniul combaterii și
prevenirii terorismului religios cu stabilirea clară a modului de organizare, a atribuțiilor
și repsonsabilităților în domeniu.

Totodată, Legea nr. 489/2006 trebuie modificată prin adăugarea unor noi instituții:

 o autoritate sau un organism național care să verifice și să controleze activitatea
cultelor religioase raportat la respectarea prevederilor legislative și la desfășurarea
de activități  licite.  Nu consider că acest  organism ar  îngrădi  libertatea cultelor
religioase  ci  doar  le-ar  responsabiliza  și  ar  duce  la  creșterea  credibilității
activităților desfășurate;

 reglementarea  unei  noi  instituții-  sectă  religioasă  prin  definirea  conceptului,  a
condițiilor și a modului de organizare, stabilirea gradului de pericol social față de
cetățeni  și  inclusiv  față  de  securitatea  și  siguranța  națională,  definirea  unor
modalități de identificare a acestora.
Dar, conform art.   5 din Legea nr.  489/2006 este interzisă prelucrarea datelor cu

caracter  personal  legate  de  convingerile  religioase  sau  de  apartenenţa  la  culte,  cu
excepţia desfăşurării lucrărilor de recensământ naţional aprobat prin lege sau în situaţia
în care persoana vizată şi-a dat,  în mod expres,  consimţământul pentru aceasta. Este

1În şedinţa din 24 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României  în Completul pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept în materie civilă prin Decizia nr.28 în dosarul nr.304/1/2016 a admis, în parte, sesizarea privind pronunţarea unei
hotărâri prealabile,  formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin
încheierea din 3 noiembrie 2016, în dosarul nr. 391/36/2014 şi, în consecinţă, a stabilit că:”noţiunea de  autoritate publică,
astfel cum este definită de art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare nu este similară cu cea de instituţie publică, astfel cum este prevăzută de art. 2 alin. (1) pct. 39 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele locale, cu modificările şi completările ulterioare.”  Conform art. 2 al. 1 lit. B din Legea
nr. 554/2004, autoritatea publică este orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim
de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public. Astfel, sunt asimilate autorităților publice, în sensul prezentei legi,
persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un
serviciu public.Conform art. 2 al. 1 pct 39 din Legea nr. 273/2006, instituţiile publice locale  reprezintă  denumirea generică,
incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi
serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;
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interzisă obligarea persoanelor să îşi menţioneze religia, în orice relaţie cu autorităţile
publice sau cu persoanele juridice de drept privat. 

De  asemenea,  se  impune  modificarea  Legii  nr.  272/2004  privind  protecția și
promovarea drepturilor copilului.

Legea arată în mod expres în art. 30 că copilul are dreptul la libertate de gândire,
de conștiință  și  de  religie.  Părinții  îndrumă copilul,  potrivit  propriilor  convingeri,  în
alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de
maturitate a acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit
cult  religios.  Religia  copilului  care  a  împlinit  14  ani  nu  poate  fi  schimbată  fără
consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să își aleagă
singur  religia.  Atunci  când  copilul  beneficiază  de  protecție  specială,  persoanelor  în
îngrijirea cărora se află le sunt interzise orice acțiuni menite să influențeze convingerile
religioase ale copilului. 

Iar  art.  32  prevede  că  copilul  aparținând  unei  minorități  naționale,  etnice,
religioase sau lingvistice are dreptul la viața culturală proprie, la declararea apartenenței
sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi
limba proprie în comun cu alți membri ai comunității din care face parte. 

Raportat la faptul că părinții îndrumă copilul să adere la un anumit cult religios,
dar și faptul că vorbim despre relațiile de familie care se petrec în intimitatea locuinței
familiale și este greu de dovedit infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 381 al. 2  Cod
Penal( Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase
ale  unui  cult  ori  să  îndeplinească  un act  religios  legat  de  exercitarea  unui  cult  se
pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.) raportat și la faptul că după
cum am putut observa din ansamblul lucrării la ce duce fanatismul religios, se impune
crearea  unui  organism  în  subordinea  Ministerul  Muncii  și  Justiției  Sociale  care  să
verifice orice sesizare cu privire la actele sau faptele săvârșite de părinți care îngrădesc
libertatea religioasă a minorului, care îl constrâng pe minor și care îi impun adoptarea
unei conduite contrare ordinii publice și siguranței naționale.

Acest  nou  organism nu  trebuie  să  verifice  opțiunea  religioasă  a  unei  familii,
pentru  că  ne-am  afla  în  această  ipoteza  în  una  din  situațiile  în  care  se  îngrădește
libertatea religioasă.

Mă refer la atribuțiile acestui organism de a verifica sesizările formulate care au
legătură sau care pot să ducă la infracțiuni, acte de terorism religios.

Un alt  aspect  primordial  se  referă  la  crearea  unor  secții  specializate  în  cadrul
instanțelor de judecată.
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Raportat la faptul că vorbim atât despre contravenții cât și despre infracțiuni, atât
secțiile civile cât și secțiile penale ale instanțelor soluționeze litigiile formate.

Totodată, raportat la tipul speței deduse judecății vorbim despre competențe ale
instanțelor diferite.

Totuși,  raportat  la  factorul  religios  apreciez  că  se  impune  crearea  la  nivelul
fiecărei instanțe judecătorești de complete specializate în terorismul religios precum și
complete  specializate strict pe cultele religioase.

Deși se presupune că judecătorul cunoaște din oficiu legea în vigoare în România,
acesta este un aspect iluzoriu.

Propuneri  privind  îmbunătăţirea  cadrului  procedural  în  vederea  respectării
libertății  religioase  a  fiecărui  individ  într-un  stat  democratic  și  asigurarea
securității naționale

Conform Constituției României, nimeni nu este mai presus de lege și  totodată,
nimeni nu poate să invoce necunoașterea legii.

Codul  de  procedură  penală  și  codul  de  procedură  civilă  arată  în  mod  clar  și
explicit modul în care se desfășoară procedurile judiciare în fața instanțelor de judecată.

Derapajele  realizate  ca urmare a  declarării  neconstituționalității  cu o frecvență
neobișnuită  a  unor  articole  legislative  din  cuprinsul  acestora  nu  reprezintă  decât  o
modalitate de actualizare permanentă a legislației românești la exigențele europene și
internaționale, nereprezentând un factor descurajator.

După cum am arătat la punctele anterioare, justiția română și organele poliețenești
în domeniul securității naționale duc o activitate performantă și complexă asigurând și
realizând protecția statului de factorul terorist.

Astfel, din punct de vedere procedural se impune ca în curricula școlară să fie
introduse materii obligatorii: o materie care să privească studiul celor mai importante
culte religioase și o materie care să privească securitatea națională.

Prin instituirea ca obligatorie a unei materii care să aibă în vedere studiul cultelor
religioase, copilul poate să înțeleagă ceea ce presupune fiecare religie și poate să aleagă
conștient dacă îți dorește sau nu să adere la vreun cult religios.

Prin instituirea ca obligatorie a celei de a doua materie, copilul învață că trebuie să
își  iubească și  să își  protejeze țară,  învață care sunt factorii  care afectează siguranța
statului, totodată metodele de preveniere și combatere a factorului terorist.
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Un popor educat este un popor greu de manipulat, în timp ce un popor incult este
ușor de controlat și de influențat, cu atât mai mult după cum am arătat că informațiile
oferite de mediul on-line constituie un factor important de informare.

Dacă ne educăm copiii în spiritul iubirii de stat, nu ne vom mai afla în situația în
care  proprii  cetățeni  își  denigrează  valorile  propriului  stat,  pun  la  îndoială  sistemul
juridic sau aderă la organizații teroriste religioase care pun în pericol siguranța statală.

Astfel, se impune inclusiv introducerea stagiul militar obligatoriu.
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