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ANEXA 
RECUNOAŞTEREA CULTULUI CREŞTIN BAPTIST, 1944-46380 

 
 
UNIUNEA COMUNIT ĂłILOR CRE ŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA 
 

PREŞEDINTE               BUCUREŞTI 
 Ioan Dan      Bulev. Basarab nr.56 bis 
 
UN ACT ISTORIC  
Cum s-au recîştigat drepturile şi libertăŃile 
Religioase ale Cultului Creştin Baptist din România 
după cel de-al 2-lea război mondial 
1942-1946 
 
 

Colaborarea între UNIUNEA COMUNITĂłILOR 
CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ŞI THE FOREIGN 
 MISSION BOARD OF THE SOUTHERN BAPTIST CONVENTION 

 
  
 În perioada începând cu 29 ianuarie 1942, data când Fr. Roy Starmer a transmis fratelui Petre 
Belicov, şi până la sfârşitul lunii august 1944, între Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din România 
şi The Foreign Mission Board nu a putut exista o colaborarea strânsă, deoarece Boardul era o instituŃie 
Americană bine cunoscută de autorităŃile din România, iar România era în stare de război cu Statele 
Unite, sub regimul totalitar al lui Antonescu orice raporturi între aceste două organizaŃii ar fi agravat 
situaŃia frăŃietăŃii din Ńară.  ReprezentanŃii ambelor organizaŃii au lucrat fiecare separat, făcând fiecare 
ceea ce a fost posibil în acele împrejurări foarte grele, când viaŃa fiecăruia era la orice moment în mari 
primejdii.  Această perioadă poate face la nevoie obiectul unor rapoarte separate. 
 
 Începând cu septembrie 1944, colaborarea între cele două organizaŃii menŃionate mai sus a fost 
foarte strânsă, realizându-se împreună fapte importante pentru poporul baptist din România.  Facem în 
rândurile de mai jos o descriere a înfăptuirilor mai importante: 
 
CAP. I. 
 
Cum s-a obŃinut recunoaşterea Cultului Baptist 
din România, prin Decretul – Lege No.553, publi- 
cat în Monitorul Oficial No. 253 din 1 nov. 1944 
  

Rândurile de mai jos sunt scrise pentru a rămâne de mărturie că: 
 Recunoaşterea de cult a credinŃei baptiste în România, cât şi perfectarea acestei recunoaşteri a 
fost rezultatul eforturilor unite, depuse în toate demersurile, în principal de The Foreign Mission Board of 
the Southern Baptist Convention, prin reprezentantul său legal fr. Petre A. Belicov, şi de Uniunea 
ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, reprezentată aproape continuu prin fr. Marin Dumitraşcu, 
secretar general, la care s-au asociat incidental şi alte persoane din Uniune, arătate mai jos, precum şi 
sprijinul deosebit al unor persoane citate aici cu care avea legături fr. Petre Belicov, reprezentantul 
Boardului.   

1/.  Lupta din trecut a AlianŃei Mondiale Baptiste şi a Boardului, pentru libertatea şi recunoaşterea 
cultului baptist în România, a fost de mare sprijin în demersuri 

 
 Lupta pentru recunoaşterea de cult şi pentru libertatea baptiştilor din România a fost în continuu 
năzuinŃă pentru care s-a străduit în trecut atât Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, prin 
reprezentanŃii săi legali din diferite epoci, cât şi alianŃa Mondială Baptistă reprezentată în acest scop în 

                                                 
380 AtenŃie, anexele menŃionate în acest document nu sunt ataşate! 
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mod deosebit de fr. Dr. J.H.Rushbrooke, precum şi pentru Europa, toŃi laolaltă şi separat, au depus în 
repetate rânduri stăruitoare eforturi pentru obŃinerea recunoaşterii de cult a baptiştilor din România. 
 Mărturiile depuse în faŃa lumii întregi atât de AlianŃa Mondială Baptistă, cât şi The Foreign 
Mission Board, privitor la starea baptiştilor din România, rămase înscrise pentru totdeauna în dările de 
seamă ale acestor două mari şi puternice organizaŃii, au servit în mod deosebit după 23 August 1944 în 
toate demersurile reprezentantului Boardului, fr. Petre Belicov şi reprezentantului continuu al Uniunii, fr. 
Marin Dumitraşcu, secretar general, la care s-au adăugat în unele intervenŃii fr. Ioan Socaciu, preşedintele 
Uniunii şi fr. Teodor Dârlea, casierul Uniunii. 
 Faptele au decurs după cum urmează: 
 

2/.  IniŃiativa demersurilor pentru libertatea şi recunoaşterea baptiştilor, după 23 August 1944 
 
 La 23 August 1944, datorită înŃeleptei domnii a M.S. Regelui Mihai I şi unor vrednici sfetnici ai 
săi, łara Românească a ieşit din AlianŃa sa cu axa (Germania, Italia, Japonia) şi s-a aliat cu Rusia, Statele 
Unite, Anglia şi toate naŃiunile unite.  Bine cunoscutele principii democratice ale noilor aliaŃi ai României 
au fost un imbold pentru unii fraŃi baptişti din România să înceapă  lupta pentru libertate şi recunoaştere, 
cu atât mai mult cu cât printr-o lege specială a guvernului lui Antonescu, cultul baptist era desfiin Ńat, iar 
proprietăŃile cultului confiscate.  Sunt cunoscute trei iniŃiative în această privinŃă:  acea a fr. Petre 
Belicov, reprezentantul Boardului; acea a fr. Marin Dumitraşcu, secretarul general al Uniunii; acea a fr. 
Frederich Schuler, membru proeminent al Uniunii.  Din considerente superioare s-au asociat numai primii 
doi fraŃi pentru ducerea la îndeplinire a recunoaşterii cultului baptist în România.  Iată evoluŃia 
demersurilor: 
 

3/.  AudienŃa fr. Petre Belicov la D-l Ministru Iuliu Maniu, Preşedintele Partidului NaŃional 
łărănesc 

 
 La 2 septembrie 1944 fr. P.Belicov, reprezentantul Boardului, însoŃit de unul din prietenii săi D-l 
Iuliu Petruşca, persoană din anturajul D-lui Iuliu Maniu, a mers la D-l Iuliu Maniu acasă, pentru a-i 
expune situaŃia baptiştilor din România şi efectul favorabil României ce ar produce, în special în Statele 
Unite şi Anglia, acordarea deplinei libertăŃi şi recunoaşterea cultului baptist din România.  În acel timp 
România se afla în situaŃie politică foarte grea şi avea nevoie de cât mai binevoitoare înŃelegere din partea 
noilor ei aliaŃi şi popoarelor acestora, cu care doar cu câteva zile înainte se afla în stare de război. 
 D-l Iuliu Petruşca s-a oferit să mijlocească această întâlnire, fiind informat de situaŃia baptiştilor 
din România şi de puterea lor în Statele Unite şi Anglia, încă din timpul dictaturii lui Antonescu când fr. 
Petre Belicov a avut serioase neplăceri din partea comandamentului militar, în special pe motivul că 
reprezintă interesele unei instituŃii aparŃinând unui stat cu care România se afla în stare de război şi când 
D-l Iuliu Petruşca în calitate de subdirector al personalului în instituŃia unde lucra fr. Petre Belicov a 
cunoscut toate cele întâmplate. 
 Întâlnirea cu D-l Iuliu a avut loc chiar la ieşirea din locuinŃa sa, D-sa fiind gata de plecare la 
preşedinŃie.  D-l Iuliu Petruşca a prezentat D-lui Iuliu Maniu pe fr. Petre Belicov ca reprezentant al 
Misiunii Baptiste Americane în  România.  Într-o scurtă expunere, fr. P. Belicov a arătat D-lui Iuliu 
Maniu situaŃia baptiştilor accentuând că acordarea deplinei libertăŃi şi recunoaşterea cultului baptist din 
România ar avea răsunet în lumea democrată, în special în Statele Unite şi Anglia, unde baptiştii sunt în 
număr copleşitor, iar poporul baptist din aceste Ńări, prin reprezentanŃii lor, şi-au manifestat continuu 
nemulŃumirea faŃă de  tratamentul aplicat baptiştilor din România de toate guvernele din trecut.  Efectul 
recunoaşterii în opinia publică Americană şi Engleză ar fi cu atât mai mare acum, când ei ştiu că cultul 
baptist a fost desfiinŃat prin legea lui Antonescu iar proprietăŃile bisericilor baptiste confiscate.  D-l Iuliu 
Maniu a afirmat că cunoaşte bine pe baptişti şi că este gata să facă tot ce va fi posibil, cerând fr. P. 
Belicov să revină în acest scop, D-Sa trebuind să plece la o şedinŃă a Consiliului de Miniştri. 
 Fr. P. Belicov şi D-l Iuliu Petruşca au urcat apoi în locuinŃa D-lui Iuliu Maniu, unde în asistenŃa şi 
a altor persoane s-a discutat şi documentat D-lui Dr. V. Solomon situaŃia baptiştilor din România şi 
efectul favorabil ce ar produce pentru România din partea străinătăŃii recunoaşterea de cult a baptiştilor.  
Ca om politic, D-l Dr. V. Solomon şi-a dat seama că aceste considerente arătate de fr. P. Belicov, la care 
se asocia şi D-l Iuliu Petruşca, sunt de mare importanŃă pentru interesele Ńării.  La sfârşitul discuŃiunilor 
D-l Dr. V. Solomon a cerut să facem un scurt memoriu, la care să anexăm un proiect de lege de 
recunoaştere, aşa cum am dori să fie. 
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4/.  Sosirea la Bucureşti a fr. Dumitraşcu şi redactarea împreună cu fr. P. Belicov a memoriului 
către guvern. 

 
 Fr. P. Belicov a scris imediat fr. I. Socaciu, Preşedintele Uniunii cele discutate, invitându-l să 
vină la Bucureşti.  Scrisoarea a fost transmisă prin D-l Lucea, şeful registraturii de la S.A.R.T., care 
tocmai pleca la Timişoara. 
 Între timp a venit la Bucureşti fr. Marin Dumitraşcu, Secretarul General al Uniunii.  Fr. P. 
Belicov a pus la curent pe fr. Marin Dumitraşcu despre discuŃia avută cu D-l Iuliu Maniu şi intimii săi, 
rugându-l să întocmească proiectul de memoriu.  Fr. Dumitraşcu a fost în totul de acord cu demersurile 
făcute de fr. P. Belicov. 
 În câteva zile fr. M. Dumitraşcu şi fr. Belicov au căzut de acord ca acesta să fie făcut cât mai 
scurt, cu datele cele mai importante, incluzându-se în acestea şi proiectul de Decret-Lege pentru 
recunoaşterea cultului.  După discuŃiuni s-a ajuns la forma definitivă. (A se vedea Anexa 1). 
 

5/.  AudienŃa fr. Dumitraşcu, fr. P. Belicov şi fr. T. Dârlea la D-l Iuliu Maniu 
 
 La 15 septembrie, fr. P. Belicov a rugat pe prietenul său D-l Iuliu Petruşca să mijlocească o nouă 
întrevedere cu D-l Iuliu Maniu.  La ora 15 o comisie formată din fr. M. Dumitraşcu, fr. P. Belicov, fr. T. 
Dârlea s-a întrunit la fr. P. Belicov acasă, de unde au plecat la D-l Petruşca, cu care au mers la D-l Iuliu 
Maniu acasă.  După o scurtă aşteptare, comisia a fost introdusă de D-l Petruşca la D-l Iuliu Maniu, unde 
fr. M. Dumitraşcu a luat primul cuvântul, înmânând totodată memoriul întocmit.  În completare a luat 
cuvântul fr. P. Belicov, susŃinând avantajul politic ce ar avea pentru România recunoaşterea Baptiştilor şi 
apoi fr. T. Dârlea.  D-l Iuliu Maniu a promis că va discuta chestiunea Baptistă cu colegii săi şi va face ce-i 
stă în putinŃă. 
 Tot în ziua de 15 septembrie 1944, comisia compusă din fr. Dumitraşcu, fr. Belicov, fr. Dârlea a 
mers la D-l Titel Petrescu, Ministru de Stat, ca reprezentant al partidului Social Democrat, spre a cere 
sprijin în eventuala discuŃie ce s-ar purta la Consiliul de Miniştri.  AudienŃa a fost fixată pentru ziua de 18 
septembrie 1944. 
 

6/.  AudienŃa fr. M. Dumitraşcu la D-l LucreŃiu Pătrăşcanu, liderul partidului Comunist 
 
 La 19 sept. 1944 fr. M. Dumitraşcu a cerut audienŃă D-lui LucreŃiu Pătrăşcanu, Ministru de Stat, 
ca reprezentant al partidului Comunist, şi a fost primit în audienŃă la D-Sa acasă.  Fr. Dumitraşcu i-a 
expus situaŃia baptiştilor din România, înmânându-i o copie după memoriul depus la D-l Iuliu Maniu şi 
Statutul Cultului Baptist, solicitându-i sprijinul binevoitor pentru legiferarea drepturilor de cult. 
 

7/.  AudienŃa fr. Dumitraşcu, Belicov şi Dârlea la Ministrul Cultelor 
 
 La 20 sept. 1944, delegaŃia compusă din fr. M. Dumitraşcu, fr. P. Belicov, fr. T. Dârlea a fost în 
audienŃă la D-l General Ion BoiŃeanu, Ministrul Culturii NaŃionale şi al Cultelor, căruia i s-a înmânat de 
fr. M. Dumitraşcu copia memoriului depus D-lui Iuliu Maniu, arătând totodată situaŃia în care se găsea 
poporul Baptist din România.  Fr. P. Belicov a insistat asupra avantajului pentru România a recunoaşterii 
Cultului Baptist, documentând cu pasagii din Darea de Seamă a Dr. J. Rushbrooke asupra celui al VI-lea 
Congres Mondial Baptist din 1939 şi Darea de Seamă a Boardului din 1938 din care rezultă clar interesul 
ce-l poartă Baptiştii din U.S.A., Anglia şi din întreaga lume civilizată pentru coreligionarii lor din 
România, precum şi tăria lor. 
 

8/.  Solicitarea audienŃei la D-l Prim Ministru 
 
 La 21 sept. 1944, fr. Dumitraşcu şi Belicov au cerut audienŃă D-lui Prim Ministru General 
Stănescu şi D-lui Constantin Brătianu, Ministru de Stat, ca reprezentant al partidului NaŃional Liberal.  De 
asemenea s-a cerut audienŃă la D-l Dr. Nicolae Lupu. 
 

9/.  AudienŃa fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov la D-nii Constantin Brătianu, L. Pătrăşcanu şi Dr. N. 
Lupu 
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 La 22 sept. 1944, fr. M. Dumitraşcu şi P. Belicov au fost în audienŃă la D-nii: Constantin 
Brătianu, preşedintele Partidului Liberal; LucreŃiu Pătrăşcanu, liderul Partidului Comunist, Dr. Nicolae 
Lupu, vice-Preşedintele Partidului NaŃional łărănesc.  S-a cerut sprijinirea reglementării situaŃiei 
baptiştilor. 
 

10/.  AudienŃa fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov la Dr. Lupu şi General BoiŃeanu, Ministrul Cultelor 
 
 La 27 septembrie 1944, fr. Dumitraşcu şi fr. P. Belicov au avut din nou audienŃe la D-l Dr. 
Nicolae Lupu şi Ministrul Cultelor Generalul Ion BoiŃeanu, cerând urgentarea reglementării situaŃiei 
Baptiştilor din România, conform memoriului depus. 
 

11/.  AudienŃa fr. P. Belicov şi fr. C. Adorian la D-l Prim-Ministru, G-ral C. Sănătescu 
 
 La 29 sept. 1944 s-a telefonat de la preşedinŃie la domiciliul fr. P. Belicov aprobarea audienŃei 
pentru data de 30 sept.1944, ora 10a.m.  Fr. Marin Dumitraşcu, fiind plecat pentru scurt timp acasă la 
Făgăraş, fr. P. Belicov a solicitat fratelui Constantin Adorian, pe atunci Vice-Preşedintele Uniunii, să-l 
înlocuiască pe fr. M.Dumitraşcu. 
 La 30 sept. 1944, fr. P.Belicov şi C. Adorian au fost în audienŃă la D-l Prim-Ministru G-ral C. 
Sănătescu, căruia i s-a expus situaŃia Baptiştilor din România.  Fr. P. Belicov a expus Prim-Ministrului 
opinia favorabilă ce s-ar produce pentru România, în deosebi în U.S.A. şi Anglia, prin recunoaşterea 
Baptiştilor din România, documentând aceasta cu pasagii din „Sixth World Congress” de Dr. 
J.Rushbrooke şi The Foreign Mission Board Anual din 1938, care au fost prezentate D-lui Prim-Ministru.  
D-l Prim-Ministru, care cunoştea foarte bine limba engleză, a rămas impresionat de textele prezentate.  D-
Sa a afirmat că se va interesa de caz, că va discuta cazul cu colegii săi din cabinet şi va face totul cu 
putinŃă pentru a satisface.  În timpul discuŃiilor D-Sa a afirmat că şi D-l Dr. N. Lupu i-a vorbit favorabil 
privitor la cauza baptiştilor. 
 
 
 

12/.  Partidul NaŃional-łărănesc consideră revendicările Baptiste ca necesare a fi rezolvate în 
interes superior de stat 

 
 Între timp fr. P. Belicov a stat de vorbă cu D-l Iuliu Petruşca, intimul D-lui Iuliu Maniu, pe care  
l-a rugat să roage din nou pe D-l Iuliu Maniu să mai depună o vorbă spre urgentare.  D-sa a spus că 
chestiunea a fost discutată şi părerea lor a fost că cazul Baptiştilor a fost găsit ca necesar a fi rezolvat 
favorabil în „interes superior de stat”; că D-l Maniu a înmânat memoriul personal D-lui Prim-Ministru 
Sănătescu, arătând părerea sa favorabilă. 
 Într-o nouă vizită ce fr. M. Dumitraşcu şi fr. P. Belicov au făcut-o la locuinŃa D-lui I. Maniu prin 
mijlocirea D-lui Iuliu Petruşca, s-a comunicat din partea D-lui Iuliu Maniu, prin D-l Iuliu Petruşca, să 
meargă la D-l Director General al ÎnvăŃământului particular din Ministerul EducaŃiei D-l Caliani şi să 
comunice D-Sale că D-l Iuliu Maniu îl roagă să discute situaŃia Baptiştilor cu D-l Ministru BoiŃeanu 
comunicându-i din partea D-lui Iuliu Maniu că D-Sa consideră rezolvarea cauzei Baptiştilor ca necesară 
în „interes superior de Stat”. 
 Câteva zile mai târziu fr. P. Belicov a fost îndrumat de D-l Iuliu Petruşca la D-l Ion Ghilezan un 
alt intim al D-lui Iuliu Maniu, persoană intimă şi cu D-l General BoiŃeanu, Ministrul EducaŃiei NaŃionale 
şi al Cultelor. 
 

13/.  Convorbirea fr. P. Belicov cu D-l Ion Ghilezan, 
 
 La 2 octombrie 1944, fr. P. Belicov a luat contact cu D-l Ion Ghilezan, devenit apoi subsecretar 
de Stat la Ministerul de FinanŃe, căruia i-a expus situaŃia Baptiştilor din România accentuând în special 
câştigul pentru România în opinia mondială ce ar aduce rezolvarea imediată a situaŃiei Baptiştilor.  
ConversaŃia a fost sprijinită de documentări din sus-citatele Dări de Seamă ale AlianŃei şi Boardului.  Atât 
D-l I. Ghilezan cât şi D-l Măldărescu, devenit apoi Secretar General la Ministerul Lucrărilor Publice şi 
ComunicaŃiilor, care a asistat la discuŃie şi a cerut felurite informaŃii, au afirmat că îşi dau perfect de bine 
seama de importanŃa rezolvării cauzei Baptiste în împrejurările în care se află România.  D-l Ghilezan a 
cerut fr. Belicov să urmărească memoriul depus şi în momentul când formalităŃile obişnuite rezolvării vor 



 

 

238 

fi gata, necesitând numai aprobarea D-lui Ministru BoiŃeanu, să vină la D-Sa pentru a merge împreună la 
Ministru.   
 

14/.  DiscuŃiile avute de fr. P. Belicov cu reprezentanŃii Ministerului cultelor şi acceptarea 
punctelor de principiu ale legii 

 
 În consecinŃă, la 3 octombrie 1944, fr. P. Belicov s-a dus la Ministrul Cultelor, fr. M. Dumitraşcu 
nefiind în Bucureşti, unde a discutat în calitatea sa proiectul de lege cuprins în memoriu cu D-l CruŃescu, 
Directorul Contenciosului Cultelor; D-l Petrescu Toma, Directorul Cultelor Minoritare şi D-l Tilea, 
Inspectorul Cultelor Minoritare, care deŃineau lucrarea pentru referat.  ConferinŃa a durat mai bine de o 
oră.  În acest timp s-a arătat importanŃa pentru România a rezolvării neîntârziate a cauzei Baptiste.  
Primele două persoane din comisia de mai sus au arătat înŃelegere, probabil de astă dată dorind să repare 
greşeala din trecut, cu ocazia confiscării proprietăŃii Boardului, când ambele au avut o atitudine foarte 
ostilă şi batjocoritoare, cu toate că au ştiut calitatea fr. Belicov de reprezentant al Boardului.  În această 
discuŃie nu s-a admis egalitatea cultului Baptist cu cultele istorice.  După dezbatere s-a ajuns la forma 
definitivă de principiu a proiectului de Decret-Lege. 
 

15/.  Redactarea legii de către D-nii CruŃescu şi fr. P. Belicov 
 

 Fr. P. Belicov a fost invitat în particular de D-l CruŃescu, Directorul Contenciosului să vină după 
masă pentru a lucra liniştiŃi la redactarea Decretului-Lege.  În aceeaşi după-masă, D-l Director CruŃescu şi 
fr. P. Belicov au redactat Decretul-Lege al cărui manuscris este alăturat (Anexa 2).  Fr. Belicov a cerut 
permisiunea să consulte reprezentanŃii Uniunii înainte de a da agrementul. 
 

16/.  Acceptarea conceptului de Decret-Lege de fr. M. Dumitraşcu 
 
 La 5 octombrie 1944, fr. M. Dumitraşcu s-a înapoiat la Bucureşti, iar fr. P. Belicov i-a arătat 
conceptul de Decret-Lege, scris la maşină, la care fr. M. Dumitraşcu a avut de făcut mici modificări.  
(Vezi Anexa 3). 
 La 6 octombrie 1944, fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov s-au prezentat la D-l CruŃescu, directorul 
Contenciosului Cultelor şi au insistat asupra admiterii modificărilor introduse în Decretul-Lege de fr. 
Dumitraşcu, aşa cum se pot vedea în anexa 3. 
 

AudienŃa fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov la Secretarul General 
  
 La 9 octombrie 1944, fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov s-au prezentat în audienŃă la Secretarul 
General al Ministerului Cultelor, D-l Popescu – Prahova, unde s-a insistat pentru egalitate în drepturi cu 
cultele istorice prevăzute la art. 21 din legea Cultelor din 1928.  După discuŃiuni, D-Sa a promis să mai 
studieze cazul şi să consulte pe D-l Ministru, invitând pe fraŃii Dumitraşcu şi Belicov să revină peste 
câteva zile. 
 

17/.  AudienŃa fr. Belicov şi Dumitraşcu la Ministerul de Externe, D-l Niculescu – Buzeşti 
 

 La 10 octombrie, fr. Belicov şi fr. Dumitraşcu au fost în audienŃă la D-l Ministru de Externe, 
Niculescu – Buzeşti, unde s-a expus problema Baptistă sub toate aspectele ei. 
 FraŃii au arătat că actualul guvern pare a fi dispus să acorde recunoaşterea de cult a Baptiştilor, 
dar în condiŃiunile art. 22 din legea cultelor, adică să recunoască pe Baptişti ca şi cult nou, ceea ce pune 
cultul Baptist în situaŃie de inferioritate faŃă de cultele istorice; că o astfel de recunoaştere ar fi un prilej de 
neplăceri pentru viitor.  S-a insistat pentru recunoaşterea cu aceleaşi drepturi şi obligaŃiuni ca şi cultele 
istorice.  Fr. P. Belicov a documentat cu Darea de Seamă a AlianŃei Mondiale şi Darea de Seamă a 
Boardului, avantajele politice care ar decurge pentru România din recunoaşterea cultului Baptist, 
înmânând un exemplar cu extrase mai importante din Dările de Seamă de mai sus din care rezultă clar 
crezul baptist şi năzuinŃele AlianŃei şi Boardului pentru fraŃii Baptişti din România (Vezi Anexa 4).  D-l 
Ministru Niculescu – Buzeşti a promis că va studia problema şi va da tot concursul. 
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18/.  Redactarea expunerii de motive a legii de către D-nii CruŃescu şi fr. Belicov 
 
 După audienŃă, fr. P. Belicov s-a dus la Ministerul Cultelor unde fusese invitat de D-l CruŃescu, 
Directorul Contenciosului Cultelor, pentru a lucra împreună la expunerea de motive a Decretului-Lege 
pentru recunoaşterea Cultului Baptist.  Lucrarea a durat aproape 2 ore şi pe la ora 20:30, în aceeaşi zi, fr. 
Dumitraşcu şi fr. Belicov s-au întâlnit în cabinetul fr. Belicov, la Soc. de Telefoane, unde fr. Dumitraşcu a 
citit Expunerea de motive şi a dictat modificările făcute cu creionul în manuscrisul fr. Belicov.  
Autenticitatea manuscrisului se poate dovedi, deoarece are câteva rectificări făcute chiar de D-l CruŃescu, 
Directorul Contenciosului Cultelor (Vezi anexa 5). 
 Fr. Dumitraşcu a arătat dorinŃa sa de a arăta textul şi D-lui avocat Meşter, pe care îl cunoştea şi cu 
care s-a întâlnit şi l-a informat despre demersurile noastre.  Fr. Belicov a dat manuscrisul fr. Dumitraşcu 
cu rugămintea de a-şi da acordul cel mai târziu a doua zi dimineaŃa, întrucât trebuia să dea acordul D-lui 
CruŃescu.  Acordul s-a dat la timpul fixat de fr. Belicov. 
 łinem să afirmăm şi mărturisim înaintea lui Dumnezeu că gestul de intimitate arătat de D-l 
CruŃescu nu s-a datorat vreunei recompense băneşti, oferite sau promise, ci ca persoană care cunoştea 
tăria baptiştilor din afară, mai ales în America şi Anglia, a vrut să fie de folos Ńării, Ńinând seama că 
înfăptuirea guvernului român va ajunge în afară după cum i s-a promis şi de fr. Belicov, servind prin 
aceasta la formarea unui curent favorabil României în opinia publică Americană, de a cărui sprijin 
România avea de astă dată nevoie mai mult ca oricând.  Înseşi cererile sale ulterioare făcute fr. Belicov de 
a-i arăta ziare Americane sau Engleze în care s-a scris despre recunoaşterea Baptiştilor în România, 
dovedesc aceasta.  Apoi, dând sprijinul său a căutat să repare greşelile sale şi atitudinea sa din trecut atât 
faŃă de Uniune cât şi faŃă de fr. Belicov, ca reprezentant al Boardului, în special sub regimul lui 
Antonescu. 
 

19/.  Sosirea la Bucureşti a fr. Socaciu 
 
 La 14 octombrie 1944 a venit la Bucureşti fr. I. Socaciu, care a fost informat de fr. Dumitraşcu şi 
fr. Belicov de cele făcute până la această dată. 
 

20/.  AudienŃa la Secretarul General al Ministerului Cultelor 
 
 La 16 octombrie 1944, fr. I. Socaciu, Dumitraşcu şi Belicov au fost în audienŃă la D-l Popescu – 
Prahova, Secretarul General al Ministerului Cultelor, unde s-a insistat ca în Decretul-Lege să se adauge 
neapărat egalitatea cu celelalte culte istorice.  D-l Secretar General a rugat comisia de fraŃi să revină peste 
câteva zile, dând oarecari speranŃe în această privinŃă.  Apoi s-a mers la D-l CruŃescu, directorul 
Contenciosului Cultelor, unde s-a insistat asupra egalităŃii cu cultele istorice, sugerându-i-se şi formula de 
adăugat la legea deja întocmită. 
 

21/.  Întrevederea cu D-l Franck Stevens, de la New-York Broadcasting Co. şi fondator al 
Y.M.C.A. în România 

 
 La 17 oct. 1944, fr. Socaciu, fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov au avut întrevedere cu D-l Franck 
Stevens de la New-York Broadcasting Co., căruia i s-a cerut concursul binevoitor pe care D-Sa l-a promis 
cu toată amabilitatea şi bunăvoinŃa cu care este înzestrat.  D-l Franck Stevens a arătat că este membru al 
LegaŃiei de Ankara şi a venit în România spre a se informa.  I s-a spus D-lui Stevens că momentul când 
intervenŃia D-Sale va fi necesară i se va comunica din timp. 
 

22/.  Întrevederea fr. Belicov cu D-l Franck Stevens 
 
 Fr. Belicov a mai avut o întrevedere cu D-l Stevens în legătură cu anumite informaŃii cerute de D-
Sa în legătură cu proprietatea Boardului, când s-a făcut o vizită la clădirile din Berzei, unde D-Sa avea 
depozitat mobilierul.  Cu această ocazie fr. Belicov i-a repetat rugămintea de a sprijini intervenŃiile 
noastre printr-o audienŃă pe care să o facem împreună la momentul cel mai potrivit, de care D-Sa va fi 
încunoştiinŃat la timp. 
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23/.  Altă audienŃă a fr. Socaciu, Dumitraşcu, Belicov, la Secretarul General al Ministerului 
Cultelor 

 
 La 18 oct. 1944, fr. Socaciu, Dumitraşcu şi Belicov au fost din nou în audienŃă la D-l Popescu – 
Prahova, Secretarul General al Cultelor.  D-l Secretar General a căutat să demonstreze că Decretul-Lege 
de recunoaşterea Cultului Baptist, aşa cum este întocmit, adică fără egalitatea cu celelalte culte istorice, 
satisface pe deplin nevoile baptiştilor şi că se teme că pretenŃiunea reprezentanŃilor Cultului Baptist, în ce 
priveşte egalitatea cu cultele istorice să nu îngreuneze mult sau să facă mare opoziŃie din partea 
guvernului.  Comisia de fraŃi de mai sus a menŃinut totuşi pretenŃia, rugând pe D-l Secretar General să 
completeze Decretul-Lege. 
 
 
 
 

24/.  DiscuŃia telefonică a fr. P. Belicov cu Secretarul General al Ministerului Cultelor 
 
 La 20 oct. 1944, fr. P. Belicov a avut o convorbire telefonică cu D-l Popescu – Prahova, Secretar 
General al Ministerului Cultelor, în care D-l Popescu – Prahova a comunicat că Ministerul Cultelor nu 
este de acord să acorde baptiştilor egalitatea cu celelalte culte istorice, ci recunoaşterea ca şi cult aşa cum 
era în Decretul-Lege.  Fr. Belicov a atras atenŃia D-lui Secretar General că problema trebuie rezolvată aşa 
cum s-a cerut şi neîntârziat, argumentând că nu mai poate întârzia raportul său către The Foreign Mission 
Board cu privire la situaŃia baptiştilor din România şi nici nu mai poate amâna pe ziariştii americani din 
Bucureşti care se interesează de situaŃia Baptiştilor. 
 

25/.  Întrunirea Comitetului łăresc al Uniunii la Bucureşti 
 

 La 21 oct. 1944 s-a întrunit în Bucureşti o parte din membrii Comitetului Uniunii cu care s-a 
examinat situaŃia.  O delegaŃie în frunte cu fr. Ioan Dan, a vizitat pe D-l Dr. V. Solomon, Secretarul 
Partidului NaŃional łărănesc cerându-i sprijin în cauza baptistă.  Cu această ocazie D-l Dr. V. Solomon a 
menŃionat fr. Dan conversaŃia avută cu fr. Belicov cu D-Sa la D-l Iuliu Maniu acasă. 
 

26/.  Decretul-Lege trimis de Ministerul cultelor la Consiliul Legislativ 
 
 La 23 oct. 1944 Decretul-Lege pentru reglementarea drepturilor Cultului Creştin Baptist din 
România a fost trimis la Consiliul Legislativ în forma şi textul în care se vede în anexa 3, deci fără 
adăugirea egalităŃii baptiştilor cu celelalte culte istorice din România. 
 Întrucât dezideratul cerut de comisia de fraŃi, I. Socaciu, M. Dumitraşcu şi P. Belicov, adică 
asimilarea în drepturi şi obligaŃiuni cu celelalte culte istorice nu a fost introdusă în legea trimisă la 
Consiliul Legislativ, ceea ce denota că Ministerul Cultelor înŃelegea să recunoască prin lege Cultul 
Creştin Baptist din România, dar fără a-l pune pe picior de egalitate cu Ortodocşii, Catolicii, Evreii, 
Mahomedanii, Luteranii etc., unii din aceştia mai puŃini la număr ca baptiştii, s-a hotărât să se insiste pe 
orice cale la introducerea în lege şi a acestei egalităŃi cu cultele istorice. 
 

27/.  AudienŃa fr. P. Belicov şi D-lui Franck Stevens la Ministrul Cultelor, General I. BoiŃeanu 
 

 
 S-a socotit că aci era momentul să fie folosit şi D-l Franck Stevens.  Fr. P. Belicov s-a prezentat 
Colonelului Eugen Popescu, Directorul de Cabinet al Ministrului EducaŃiei NaŃionale şi al Cultelor, 
cerând audienŃă pentru D-l Franck Stevens, pe care l-a intitulat membru al LegaŃiei Americane din 
Ankara, care va veni cu fr. P. Belicov spre a se informa de situaŃia Baptiştilor din România.  AudienŃa a 
fost fixată pentru 25 oct. 1944 ora 18. 
 În ziua de 25 oct. 1944, dimineaŃa, fr. Socaciu, Dumitraşcu şi Belicov s-au întrunit în biroul fr. 
Belicov de la Soc. Telefoane unde s-a discutat formula pe care fr. Belicov şi D-l Stevens să susŃină, în 
audienŃa fixată la Ministru, să fie introdusă în legea acceptată de Minister şi înaintată Consiliului 
Legislativ.  S-a ajuns la una din formulele din Anexa 6. 
 Întâlnirea între D-l Franck Stevens şi Fr. Belicov a avut loc la Soc. de Telefoane de unde s-a 
plecat la Minister.  În holul Ministerului D-l Stevens şi-a exprimat părerea că fr. P. Belicov să expună 
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Ministerului dezideratul din anexa 6 cu toată documentarea, iar D-Sa va completa şi întări expunerea 
acolo unde va găsi că este necesar.  La intrare în sala de aşteptare colonelul Eugen Popescu, directorul de 
cabinet a fost plăcut surprins de persoana D-lui Stevens pe care îl cunoştea bine, ceea ce l-a făcut să facă 
o glumă fr. Belicov spunând „Acesta este membrul LegaŃiei Americane din Ankara?  Îl cunosc de mult!  
Mi-a fost profesor la Academia NaŃională de EducaŃie Fizică”.  În câteva minute D-l Franck Stevens şi fr. 
Belicov au fost introduşi în cabinetul Ministrului unde după prezentările de rigoare, D-l Ministru 
BoiŃeanu s-a exprimat: „Am aprobat legea de recunoaştere a Baptiştilor şi acum este la Consiliul 
Legislativ”.  A urmat expunerea fr. Belicov care a arătat că: 

a) S-a cerut introducerea egalităŃii de drepturi şi obligaŃiuni cu celelalte culte istorice care nu 
este încă introdusă în legea aprobată de D-Sa. 

b) Câştigul politic şi simpatia opiniei baptiste americane şi engleze îndeosebi, pe care România 
ar realiza-o prin acordarea unor depline drepturi Baptiştilor, fără a fi pusă însă în inferioritate 
faŃă de celelalte culte istorice, ar fi imens şi acestea rezultă din însăşi Darea de Seamă a Dr. J. 
Rushbrooke „Sixth World Congress” din 1939 şi Darea de Seamă a Boardului din 1938, 
arătându-i-se textele principale din acestea şi înmânându-i-se textele traduse în româneşte. 

Apoi, pentru a se arăta tăria Boardului în Statele Unite i s-a prezentat de fr. Belicov lista 
instituŃiilor acestuia din Darea de Seamă, care a fost surprinzătoare pentru D-l Ministru. 
c) Că pentru D-Sa personal ca Ministru, acordarea de depline drepturi Baptiştilor, aşa cum se 

cere, va fi un câştig moral pe care D-Sa nu-l poate aprecia. 
Ministrul BoiŃeanu a ripostat că nu poate acorda egalitate cu cultele istorice, deoarece aceasta 
ar însemna cheltuielile cultului Baptist să fie preluate în bugetul statului. 
Răspunsul prompt al fr. Belicov a limpezit greşita susŃinere a Ministrului, probabil greşit 
informat de subalterni, arătându-i-se că în decretul-lege este prevăzut deja în art. 5 că cultul 
Baptist nu acceptă nici un sprijin financiar de la Stat. 

 În cursul convorbirii D-l Franck Stevens a intervenit foarte binevoitor de câteva ori în afirmare şi 
susŃinere şi a culminat prin a spune: „D-le Ministru, în America dacă vrei să faci ceva, trebuie să întrebi 
pe Evrei şi pe Baptişti”.  Apoi i-a spus că făcând acest gest, numele său va deveni cunoscut în toată 
America. 
 După această conversaŃie, D-l Ministru BoiŃeanu a cerut fr. Belicov să-i dea scris pe hârtie cum 
am dori să fie adăugirea în lege şi D-Sa va discuta cu Secretarul General al Cultelor şi la 27 oct. 1944 cu 
D-l Ministru de Externe Niculescu – Buzeşti spre a-i cunoaşte părerea. 
 Este locul să arătăm că D-l Franck Stevens a arătat multă bunăvoinŃă şi înŃelegere deplină a 
dreptelor noastre năzuinŃe, atât în intervenŃia de mai sus cât şi ulterior, deoarece la orice moment a fost 
gata să se consulte şi să dea un sfat fr. Belicov, în orice problemă ce se punea în legătură cu cultul Baptist, 
atunci când fr. Belicov a crezut necesar.  În special între fr. Belicov şi D-l Stevens a fost o continuă şi 
armonioasă colaborare, D-l Stevens reprezentând Y.M.C.A. al cărei fondator în România este şi D-l P. 
Belicov reprezentând Boardul.  Se cuvin D-lui Franck Stevens călduroase şi deosebite cuvinte de 
mulŃumire pentru sprijinul moral dat. 
 

28/.  AudienŃa fr. Belicov la Ministrul de Externe 
 
 Spre a preveni conversaŃia ce va avea loc între D-l Ministru BoiŃeanu şi D-l Niculescu – Buzeşti, 
Ministrul de Externe, comisia de fraŃi de mai sus a găsit cu cale ca fr. Belicov să meargă la D-l Niculescu 
– Buzeşti, dacă se poate cu D-l Franck Stevens, spre a-l documenta asupra necesităŃii nu numai a 
recunoaşterii cultului Baptist, dar şi acordarea egalităŃii cu cultele istorice din România, aşa cum s-a cerut. 
 În ziua de 26 oct. 1944, fr. Belicov a mers la D-l Stevens rugându-l, dacă îi este cu putinŃă să 
meargă împreună şi la D-l Ministru de Externe Niculescu – Buzeşti, unde va solicita urgenta audienŃă 
pentru ziua de 27 oct. 1944.  D-l Franck Stevens a arătat multă bunăvoinŃă şi gata să servească spunând că 
în cazul când în ziua de 27 oct. nu va putea fi la audienŃă, D-Sa va lăsa o scrisoare către Ministrul de 
Externe, din partea D-Sale.  AudienŃa a fost fixată pentru 27 oct. ora 17. 
 În ziua de 27 oct. 1944, fr. Belicov trecând pe la D-l Stevens, a găsit scrisoarea (Copie Anexa 7) 
adresată D-lui Niculescu – Buzeşti, prezentându-se personal D-lui Ministru. 
 Problema baptistă a fost dezbătută foarte atent de D-l Ministru Niculescu – Buzeşti, care în 
deosebi a căutat să se documenteze asupra motivelor pentru care Baptiştii din România cer egalitate cu 
celelalte culte istorice.  Fr. Belicov a argumentat şi documentat necesitatea arătând că: 

a) În comparaŃie cu unele culte istorice, baptiştii sunt mai mulŃi la număr. 
b) Principiul democrat al egalităŃii tuturor cetăŃenilor nu permite privilegierea unor anume culte. 
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c) Efectul politic favorabil României ce se va naşte între Baptiştii americani şi englezi şi în 
întreaga lume baptistă şi nebaptistă democrată din lume. 

 
29/.  ÎnŃelegerea deplină a Ministrului de Externe D-l Niculescu – Buzeşti 

 
 În urma conversaŃiilor avut cu D-l Ministru de Externe Niculescu – Buzeşti a declarat că s-a 
convins de dreptatea Baptiştilor şi că va telefona imediat D-lui Ministru al Cultelor G-ral Ion BoiŃeanu că 
este de acord să se introducă adăugirea cerută, adică: „asimilându-se în ce priveşte drepturile şi 
obligaŃiunile cu celelalte culte prevăzute la art.21 din legea pentru regimul general al Cultelor din 1928”. 
 Părerea fr. Belicov este că D-l Ministru Niculescu – Buzeşti a studiat în mod deosebit cauza 
Baptistă şi că sprijinul său în buna rezolvare a fost hotărâtor, D-Sa dându-şi seama mai mult decât alŃii ce 
ar însemna pentru łara Românească opinia baptistă şi presa baptistă din America şi Anglia.   Fr. Belicov 
i-a atras atenŃia şi documentat asupra numărului imens de ziare şi reviste care vor scrie despre cele făcute 
de guvernul român baptiştilor, ceea ce nu va aduce decât rezultate bune în opinia mondială.  Că D-l 
Niculescu – Buzeşti urmărea un rezultat politic din recunoaşterea baptiştilor, aceasta rezultă şi din 
documentele eliberate de fr. Belicov din ordinul D-lui Ministru Niculescu – Buzeşti (Anexele 8,9,10,11). 
 D-l Franck Stevens a afirmat fr. Belicov că D-Sa neputând sosi la timp în Bucureşti a vizitat după 
plecarea fr. Belicov pe D-l Niculescu – Buzeşti, care i-a confirmat că a admis punctul de vedere susŃinut 
de Baptişti. 
 

30/.  Convorbirea telefonică a fr. Belicov cu D-l CruŃescu, Directorul Contenciosului Ministerului 
Cultelor 

 
 La 28 oct. 1944, fr. Belicov a vorbit la telefon cu D-l CruŃescu, Directorul Contenciosului 
Cultelor, care i-a spus că are dispoziŃiuni de la Ministrul BoiŃeanu să adauge în lege paragraful: 
„asimilându-se în ce priveşte drepturile şi obligaŃiunile cu celelalte culte prevăzute la art. 21 din legea 
pentru regimul general al cultelor din 1928”.  D-l CruŃescu a fost de părere să urgentăm chestiunea la D-l 
Ministru pentru a nu se face intervenŃii laterale defavorabile. 
 

31/.  Solicitarea sprijinului D-lui Ion Ghilezan de către fr. Belicov 
 

 Tot la 28 oct. 1944, fr. Belicov a avut întrevedere cu D-l Ion Ghilezan, mai târziu subsecretar de 
stat, căruia i-a arătat stadiul legii de recunoaştere a cultului Baptist, rugându-l să vorbească cu D-l 
Ministru BoiŃeanu de care depindea totul şi care era bun prieten cu D-Sa.  D-l Ghilezan a spus că 
întâmplarea face să fie în acea zi invitat la masă la D-l Ministru pentru urgentare, asigurându-l că Partidul 
NaŃional łărănesc consideră libertatea baptiştilor ca „act necesar în interes superior de stat”. 
 

32/.  D-l Ion Ghilezan afirmă că D-l Ministru BoiŃeanu a trimis chiar la 28 oct. 1944 Decretul-
Lege la Palatul Regal 

 
 Luni 30 oct. 1944, fr. Belicov a vorbit la telefon cu D-l Ghilezan şi D-Sa i-a comunicat că chiar 
sâmbătă 28 oct. 1944 Decretul a fost trimis la Palat pentru semnare de M.S. Regele Mihai I. 
 Tot la 30 oct. 1944, D-l CruŃescu, Directorul Contenciosului Cultelor a telefonat fr. Belicov că 
Decretul-Lege a fost primit, semnat şi că D-Sa l-a trimis imediat la PreşedinŃie spre a fi trimis de acolo, 
după cum este uzul, la Monitorul Oficial spre publicare, atrăgând atenŃia fr. Belicov că este mai bine să se 
ducă şi să-l urmărească. 

33/.  Urmărirea la PreşedinŃie a Decretului-Lege 
 
 Ducându-se la PreşedinŃie, fr. Belicov a găsit într-adevăr la DirecŃia Decretelor, Decretul-Lege 
pentru reglementarea Cultului Baptist din România, semnat de M.S. Regele Mihai I.  Directorul 
Serviciului Decretelor D-l Petrovici a arătat toată bunăvoinŃa faŃă de fr. Belicov şi a admis ca publicarea 
să se facă imediat şi anume să se publice în Monitorul Oficial: la 31 oct. 1944 Decretul Lege pentru 
repunerea în drepturi a tuturor asoc. Religioase, „desfiinŃate de Antonescu şi la 1 nov. 1944 Decretul-
Lege pentru reglementarea Cultului Creştin Baptist din România”.  Aceasta s-a înfăptuit după cum se 
constată din alăturatul Monitor Oficial No.253 din 1 nov. 1944 (Anexa 12). 
 

x 
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x  x 
x     x 

 
 Astfel a decurs lupta pentru obŃinerea drepturilor de cult pentru baptiştii din România şi astfel s-a 
terminat o epocă din istoria acestui popor temător de Dumnezeu şi iubitor al adevărului lui Hristos.  
Glorie să fie Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, pentru că El nu a lăsat niciodată să piară acei ce se încred în 
El, ci i-a condus la victorie. 
 RecunoştinŃă deosebită se cuvine AlianŃei Mondiale Baptiste, în deosebi Fr. J. Rushbrooke care în 
Darea de Seamă a celui al VI-lea Congres Mondial Baptist din 1931 a înscris în mod atât de clar şi precis 
lupta unită a AlianŃei pe care o reprezintă şi a întregului popor baptist din lume pentru dobândirea 
recunoaşterii Cultului Baptist din România.  În tot ceea ce s-a înfăptuit, aceste mărturii scrise au fost 
documentele care au stârnit interesul şi atenŃia oamenilor politici menŃionaŃi mai sus, într-un timp când 
România avea nevoie de tot sprijinul opiniei mondiale. 
 Textele principale au fost traduse de fr. Belicov şi înaintate Miniştrilor cu care s-a luat contact. 
 RecunoştinŃă deosebită se cuvine consiliului Misiunii în Străinătate al ConvenŃiei Baptiste de 
Sud, care în Anuarul ConvenŃiei din 1938 a înscris şi arătat lumii întregi jalnica situaŃie a Baptiştilor din 
România, publicând raportul fr. Dr. Everett Gill, pe atunci reprezentant pentru Europa al ConvenŃiei.  
Considerăm ca o fericită inspiraŃie a Boardului şi a fratelui Roy Starner de a fi lăsat procura de 
reprezentare fr. P. Belicov, care bazat pe aceasta a putut să arunce în toate demersurile întreaga greutate, 
bine documentată, a Boardului, ceeace a făcut să se deschidă pretutindeni uşile cu mai multă uşurinŃă şi să 
fim trataŃi cu atenŃie. 
 
 MulŃumiri deosebite se cuvin întregii frăŃietăŃi baptiste din lume care şi-a arătat totdeauna 
solidaritatea sa în lupta dusă de fraŃii baptişti din România şi reprezentanŃii săi mondiali pentru libertatea 
şi recunoaşterea Cultului Baptist din România 
 
 
CAP. II. 
 
 

Scutirea de impozite pe clădiri a imobilelor ce aparŃin Cultului Creştin Baptist 
 
 Începând din anul 1938, unele organe fiscale au aplicat bisericilor baptiste şi locuinŃelor 
personalului bisericesc impozit pe venit.  Această impunere s-a aplicat chiar în anii 1943-1944, când 
bisericile şi proprietăŃile baptiste erau confiscate de Stat. 
 Fr. M. Dumitraşcu a solicitat fr. Belicov să facă demersurile necesare prin legăturile pe care le are 
spre a obŃine atât descărcarea debitelor cât şi, dacă va fi posibil, scutirea pe viitor, aşa cum au alte culte 
recunoscute. 
 S-a făcut de comun acord o cerere în acest sens (Anexa 13) pe care fr. Belicov a înmânat-o D-lui 
Ghilezan, Subsecretar de Stat la Ministerul de FinanŃe, cu care avea legături din timpul demersurilor 
pentru recunoaşterea Cultului.  D-l Ghilezan a promis că va face tot posibilul să înfăptuiască cerinŃa în 
care scop se va consulta cu subalternii de resort.  Între timp, fr. Belicov a discutat chestiunea şi cu D-l 
Grigorescu, Directorul ContribuŃiunilor Directe din Ministerul de FinanŃe, coleg de Universitate, de a 
cărui referat depindea de asemenea rezolvarea favorabilă.  După a doua audienŃă la D-l Ghilezan, D-Sa 
având referatul favorabil al D-lui Grigorescu, a dispus scăderea tuturor debitelor şi scutirea de impozit a 
tuturor bisericilor baptiste, conform alăturatei circulare trimise la toate AdministraŃiile Financiare (Anexa 
14). 
 
CAP. III. 
 

Demersurile pentru scutirea de timbru a actelor Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste şi 
comunităŃilor ce o compun 

 
 La 24 Ianuarie 1945, fr. M. Dumitraşcu, Secretarul General al Uniunii a solicitat fr. Belicov să 
intervină pentru scutirea de timbru a actelor Uniunii şi ComunităŃilor, înmânându-i în acest scop cererea 
respectivă (Anexa 15). 
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 În rezolvarea favorabilă a acestei chestiuni fr. Belicov a făcut din nou uz de D-l Ion Ghilezan, 
subsecretar de Stat la FinanŃe şi D-l Director Grigorescu din Ministerul de FinanŃe, coleg al său de 
Universitate, rezolvându-se favorabil şi această cerere a Uniunii (Vezi anexa 16). 
 
 
 
CAP. IV. 
 

IntervenŃia pentru aprobarea Statutului 
 
 Congresul Baptist Ńinut în oct. 1945 la Arad a aprobat noul Statut al Cultului, pus de acord cu 
legea 553 pentru reglementarea Cultului. 
 În noiembrie 1945, statutul a fost depus la Minister de fr. Marin Dumitraşcu, Secretar General al 
Uniunii spre a fi aprobat prin Decizie Ministerială.  Aprobarea Statutului a fost sistematic amânată de 
către organele Ministerului Cultelor, cu promisiuni de aprobare dar nimic de fapt. 
 Fr. Marin Dumitraşcu a solicitat Fr. Belicov să-l însoŃească într-o audienŃă la Ministerul Cultelor, 
preotul C. Burducea. 
 În ziua de 9 februarie 1946, fr. Dumitraşcu, Secretar al Uniunii şi fr. Belicov, reprezentant al 
Boardului au fost primiŃi în audienŃă de Ministrul Burducea, căruia i s-a arătat nedumerirea pentru faptul 
că statutul nici până la acea dată nu a fost aprobat de Ministerul Cultelor.  S-a accentuat asupra impresiei 
proaste ce va face în afară dacă se vor cunoaşte aceste fapte ale Ministerului.  Spre a dovedi Ministerului 
interesul lumii din afară pentru baptiştii din România, fr. Belicov a făcut uz de scrisoarea D-rului J. 
Rushbrooke prin care i se semnalează că în secret sau pe faŃă se lucrează pentru răsturnarea drepturilor 
Baptiştilor.  Ministrul s-a arătat surprins spunând că a aprobat Statutul şi l-a dat DirecŃiei Contenciosului.  
Insistându-se să fie chemat şi Directorul Contenciosului spre a se vedea stadiul lucrării, surpriza a fost şi 
mai mare când, Directorul Contenciosului a spus Ministrului că statutul nu se găseşte la Contencios ci la 
Ministru în persoană.  Ministrul Burducea a fost pus într-o postură cu totul neplăcută.  Reaua sa credinŃă 
era vădită.  A rugat pe fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov să revină luni 11 februarie 1946 până când speră că va 
găsi statutul. 
 La data fixată fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov s-au prezentat din nou Ministrului Burducea.  De 
această dată Ministrul găsise statutul şi-l avea pe birou.  Imediat a dat dispoziŃie ca contenciosul să 
convoace consiliul de inspectori şi împreună să discute statutul.  Aceasta a necesitat noi discuŃii în zilele 
de 19 şi 21 februarie 1946 cu consiliul de inspectori la care au luat parte fraŃii Dumitraşcu, P. Belicov, 
Garoiu Viorel, T. Dârlea, avocat Drăgan Romulus. 
 Cu foarte mici concesiuni din partea comisiei Baptiste s-a ajuns la definitivarea textului Statutului 
în ziua de 20 februarie 1946.  Între timp Ministrul Burducea a demisionat şi a venit ca Ministru ad interim 
D-l Ralea, iar secretar General preotul Ioan Vasca.  Fr. Dumitraşcu şi Garoiu Viorel au trebuit să mai 
stăruie în urmă pentru semnarea deciziei şi publicarea Statutului.  Statutul a fost publicat în Monitorul 
Oficial nr.68 din martie 1946 (Anexa 17). 
 
 
CAP. V. 
 

IntervenŃia pentru jurământul Preşedintelui Ion Dan 
 
 În ziua de 15 martie 1946, fr. P. Belicov, reprezentantul Boardului a fost în audienŃă la preotul 
Dr. Ion Vasca, Secretarul General la Ministerul Cultelor, solicitată prin fr. M. Dumitraşcu, spre a-i 
mulŃumi în numele Boardului pentru înŃelegerea ce a arătat în perfectarea statutului Cultului Baptist.  Dr. 
Ion Vasca s-a arătat foarte curtenitor şi atent spunând fr. Belicov să scrie celor pe care îi reprezintă că în 
D-Sa Baptiştii vor găsi întotdeauna cea mai largă înŃelegere şi sprijin, deoarece a studiat în Anglia şi are 
altfel de vederi în materie de libertate religioasă decât cei ce au fost înaintea sa. 
 Atunci fr. Belicov a rugat să urgenteze îndeplinirea formelor pentru jurământul fr. Ioan Dan, 
Preşedintele Uniunii, deoarece şi aceasta se întârzie mereu.  Dr. Ion Vasca a promis că se va îngriji 
personal să se intervină la PreşedinŃie pentru aprobare şi că aceasta se va realiza neîntârziat.  Fr. M. 
Dumitraşcu a urmărit de asemenea de aproape aceasta şi cu ajutorul Domnului, la data de 16 aprilie 1946, 
fr. Ion Dan, Preşedintele Uniunii Baptiste a depus jurământul de credinŃă în faŃa Ministrului Ralea.  După 
oficierea formelor de jurământ, a luat cuvântul Ministrul Ralea. 
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 Fr. Dan Ion, Preşedintele Uniunii a rostit o cuvântare şi apoi fr. P. Belicov (Vezi textele în anexa 
18).  Pentru prima oară în łara Românească s-a realizat ca un preşedinte baptist să fie întărit în funcŃia în 
care a fost ales de poporul baptist, printr-un Decret – Regal al M.Sale Regele Mihai I, aşa cum se face cu 
capii tuturor celorlalte culte istorice, din această Ńară. 
 

x 

 S-au arătat mai sus numai punctele principale realizate printr-o strânsă cooperare între 
reprezentantul permanent al Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, fr. Marin Dumitraşcu, 
care a deŃinut şi deŃine funcŃia de Secretar General, şi reprezentantul Boardului, fr. P. Belicov. 
 Cele înfăptuite dovedesc odată mai mult că atunci când frăŃietatea noastră de pretutindeni este 
solidară, prin eforturi unite, poate realiza multe lucruri bune care să uşureze viaŃa celor care trăiesc în 
credinŃa lui Hristos. 
 Acest document a fost redactat de fr. M. Dumitraşcu, Secretar General al Uniunii ComunităŃilor 
Creştine Baptiste din România şi fr. Petre Belicov, reprezentant al The Foreign Mission Board of the 
Southern Baptist Convention din Statele Unite ale Americii, spre a rămâne ca mărturie sinceră şi 
adevărată, pentru prezent şi viitor, a înfăptuirilor realizate prin efort comun, prin credinŃă în Hristos şi 
pentru Hristos. 
  „Până aici ne-a ajutat Domnul”. 
 
P.S. 
 Am fost de acord şi alături de toate acŃiunile făcute pentru realizarea celor menŃionate în cele 19 
pagini de mai sus, inclusiv audienŃa specială la D-l Prim Ministru Dr. P. Groza în ziua de 15 aprilie 1946. 
 

 Ioan Dan 
 
Preşedintele Uniunii ComunităŃilor 
Creştine Baptiste din România 

 
Acest document este redactat după mărturisirile noastre şi cele descrise corespund adevărului. 

 
 Marin Dumitraşcu     Petre Belicov 
 
Secretar General al Uniunii    Reprezentant pentru România 
ComunităŃilor Creştine Baptiste     al 
Din România      The Foreign Mission Board 
       of the Southern Baptist 
       Convention din U.S.A. 
 
 Bucureşti, 11 mai 1946381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
381 M. Dumitraşcu, P. Belicov, Un act istoric, manuscris, Bucureşti, 1946 (copie xerox, proprietate personală). 
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ANEXA  
Departamentul Cultelor 

 
 

CONSILIUL DE MINIŞTRI 
al 

REPUBLICII POPULARE ROMÂNE 
 

HOTĂRÂREA Nr.286/din 5 martie 1958 
Pentru organizarea şi funcŃionarea Departamentului Cultelor 

 
 Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte: 
 

1. – Departamentul Cultelor de pe lângă Consiliul de Miniştri al Republicii Populare 
Române este organul central al AdministraŃiei de Stat prin care Statul îndeplineşte 
atribuŃiile sale cu privire la garantarea libertăŃii exercitării cultelor religioase. 

2. – În acest scop Departamentul Cultelor: 
- exercită drepturile Statului prevăzute în legea pentru regimul general al Cultelor sau în alte 
dispoziŃiuni legale; 
- supraveghează şi controlează toate cultele religioase, unităŃile şi organizaŃiile de orice fel, 
asociaŃiile, aşezămintele şi fundaŃiile cu scop religios şi casele de pensii şi ajutoare ale 
cultelor; 
- supraveghează şi controlează învăŃământul de orice grad pentru pregătirea personalului 
cultelor; 
- aprobă înfiinŃarea de unităŃi, organizaŃii şi posturi de personal de orice fel, transferările de 
posturi şi de personal din cadrul cultelor; 
- recunoaşte şi retrage recunoaşterea personalului bugetar şi nebugetar din serviciul cultelor; 
- recunoaşte forurile conducătoare ale cultelor şi ale subunităŃilor lor alese în conformitate cu 
statutele respective; 
- supraveghează şi controlează patrimoniul artistic religios, precum şi conservarea bunurilor 
religioase reprezentând o valoare artistică şi istorică; 
- supraveghează şi controlează bunurile şi fondurile de orice natură şi de orice provenienŃă 
ale cultelor; 
- aprobă bugetele cultelor şi supraveghează executarea lor; 
- execută lucrări privitoare la relaŃiile dintre cultele din Ńară şi cele din străinătate; 
- culege orice fel de date şi informaŃii de ordin organizatoric, administrativ şi economic 
privind cultele; 
- asigură legătura între culte şi organele centrale şi locale ale statului; 
- supraveghează şi controlează aplicarea statutelor şi a regulamentelor cultelor; 
- întocmeşte evidenŃe generale, statistici şi documentări cu privire la culte; 
- dă aviz cu privire la propunerile pentru elaborarea de proiecte de legi, decrete, cu privire la 
proiectele de hotărâri şi dispoziŃii cum şi cu privire la orice alte măsuri în legătură cu 
activitatea cultelor; 
- execută orice alte lucrări în legătură cu cultele. 
3. – Departamentul cultelor informează şi face propuneri Consiliului de Miniştri în legătură 

cu problemele de culte. 
4. – Toate cererile cultelor către organele centrale ale statului se adresează numai prin 

intermediul Departamentului Cultelor. 
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5. – Departamentul Cultelor este condus de un secretar general, ajutat de un director 
general. 

6. – Pe lângă secretarul general la Departamentului Cultelor funcŃionează un colegiu ca 
organ consultativ. 

7. – AtribuŃiile Departamentului Cultelor se aduc la îndeplinire prin: 
- DirecŃia Secretariatului, Planificării, InvestiŃiilor şi Administrativă; 
- DirecŃia ÎmputerniciŃilor; 
- DirecŃia Studii, Documentare şi PublicaŃii; 
- DirecŃia Plan Financiar, EvidenŃă Contabilă şi Contabilitate; 
- Corpul de control de pe lângă Cabinetul Secretarului General; 
- Oficiul Juridic. 
8. – Organizarea şi normele de funcŃionare ale aparatului Departamentului Cultelor se 

stabilesc de Secretarul General. 
9. – Corpul ÎmputerniciŃilor este organizat şi funcŃionează în conformitate cu prevederile 

H.C.M. nr. 2.167 din 19 octombrie 1956. 
10. – AtribuŃiile fostului Minister al Cultelor prevăzute în legi, hotărâri şi orice alte 

dispoziŃiuni legale, precum şi cele prevăzute în statutele şi regulamentele cultelor, revin 
Departamentului Cultelor. 

 
PREŞEDINTELE  

             CONSILIULUI DE MINIŞTRI 
 
Chivu Stoica 

 
Bucureşti, 5 martie, 1958 
Nr.286 
BA 
 
 

DECRETUL Nr. 334/1970, privind organizarea Departamentului,382  
devenit Legea nr. 40/1970. 

Publicat în buletinul Oficial nr. 103 din 15 august 1970. 
 

CAPITOLUL I 
DispoziŃii generale 

 
Art.1. –  Departamentul Cultelor, organ central al administraŃiei de stat, înfăptuieşte politica 
statului cu privire la organizarea şi activitatea cultelor. 
Art.2. – Departamentul Cultelor exercită drepturile statului de supraveghere şi control asupra 
cultelor recunoscute conform legii. 
Art.3. – Departamentul Cultelor colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale şi cu 
organele locale în scopul îndeplinirii atribuŃiilor ce-i revin. 
Art.4. – Departamentul Cultelor asigură, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi a 
hotărârile Consiliului de Miniştri. 

CAPITOLUL II 
AtribuŃii 

 
Art.5. – Departamentul Cultelor are următoarele atribuŃii: 

a) supraveghează şi controlează întreaga activitate a cultelor, pentru ca aceasta să se 
desfăşoare în cadrul prevederilor legii; 

                                                 
382 ACNSAS, D 148/1, f.  73-78, 82-83. 
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b) întocmeşte, potrivit legii, rapoarte în vederea recunoaşterii cultelor şi a aprobării 
statutelor acestora; 

c) propune Consiliului de Miniştri înfiinŃarea eparhiilor, pe baza cererii organelor 
competente ale cultelor şi îşi dă acordul la delimitarea eparhiilor: 

d) autoriză, în condiŃiile legii, înfiinŃarea celorlalte organizaŃii şi părŃi componente ale 
cultelor recunoscute; 

e) aprobă regulamentele elaborate de culte potrivit statutelor lor; 
f) autoriză înfiinŃarea instituŃiilor monahale; 
g) face recomandări pe care le supune Consiliului de Miniştri, în legătură cu recunoaşterea 

de către Consiliul de Stat a şefilor cultelor, precum şi a conducătorilor de eparhii şi a 
celor asimilaŃi acestora; 

h) recunoaşte forurile de conducere, precum şi vicarii administrativi şi similarii acestora, 
consilierii, canonicii, protopopii şi pe oricare deŃinători de funcŃii de conducere în cadrul 
cultelor; 

i) acordă persoanelor ce urmează să intre în rândul personalului de cult autorizaŃia de a 
exercita funcŃii corespunzătoare; 

j) autoriză, în condiŃiile legii, înfiinŃarea şi funcŃionarea instituŃiilor de învăŃământ pentru 
pregătirea personalului de cult şi îşi dă acordul la numirea personalului didactic al acestor 
instituŃii; 

k) supraveghează şi controlează respectarea dispoziŃiilor legale cu privire la relaŃiile dintre 
culte. 

l) asigură respectarea dispoziŃiilor legale cu privire la relaŃiile externe ale cultelor; 
m) supraveghează  şi controlează respectarea  dispoziŃiilor legale privitoare la evidenŃa 

patrimoniului, veniturilor şi cheltuielilor cultelor; 
n) rezolvă, potrivit competenŃei sale, probleme de muncă şi salarii din cadrul cultelor, 

elaborează indicaŃii în scopul aplicării unitare a elementelor sistemului de salarizare şi 
controlează modul lor de aplicare; 

o) asigură, potrivit legii, întocmirea lucrărilor pentru aprovizionarea cu materiale a cultelor; 
p) stabileşte măsuri, potrivit legii, pentru supravegherea şi conservarea monumentelor şi 

obiectelor de valoare istorică sau artistică, a documentelor şi arhivelor din patrimoniul 
cultelor; 

r)   îşi dă acordul cu privire la acceptarea de către organizaŃiile de cult de ajutoare, donaŃii sau 
legate, precum şi la oferirea de către acestea de ajutoare sau donaŃii; 
s)   asigură legătura între culte şi organele centrale şi locale ale statului; 
t)   angajează personalul pentru aparatul propriu; 
u)   întocmeşte şi execută, potrivit legii, planul propriu de venituri şi cheltuieli; 
v)   prezintă consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege: 

avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter, care interesează acest departament, 
elaborate de ministere şi alte organe centrale sau de comitete executive ale consiliilor populare 
judeŃene şi al municipiului Bucureşti; 

x)   îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute de lege. 
Art.6. – Departamentul Cultelor poate cere organelor cultelor orice fel de date şi informaŃii 
necesare pentru îndeplinirea atribuŃiilor sale. 
Art.7. – Departamentul Cultelor are dreptul să suspende regulamentele, instrucŃiunile, circularele 
sau orice alte măsuri şi dispoziŃii ale cultelor care sunt contrare, direct sau prin urmările lor, 
dispoziŃiilor legale sau statutelor de organizare, dând îndrumări obligatorii pentru intrarea în 
legalitate. 

CAPITOLUL III 
Organizare şi funcŃionare383 

 
                                                 
383 Modificat implicit prin Decretul nr. 76 din 27 februarie 1973, privind conducerea ministerelor şi a celorlalte 
organe centrale ale administraŃiei de stat pe baza principiului conducerii colective. 
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Art.8. – Departamentul Cultelor este condus de colegiul departamentului, organ deliberativ, care 
hotărăşte în problemele generale privind activitatea departamentului. 
Art.9. – Colegiul departamentului se compune din: 

a) preşedintele şi vicepreşedintele Departamentului Cultelor; 
b) directorii, alte cadre de conducere, precum şi specialişti cu experienŃă îndelungată şi 

înaltă calificare din cadrul departamentului; 
c) delegaŃi ai unor ministere sau ai altor organe centrale, desemnaŃi de conducerea acestora. 
ComponenŃa colegiului se aprobă de Consiliul de Miniştri, la propunerea preşedintelui 
Departamentului Cultelor. 
Preşedinte al acestui colegiu este preşedintele Departamentului Cultelor; în lipsa 
preşedintelui, atribuŃiile sale se îndeplinesc de vicepreşedinte. 

Art.10. – La şedinŃele colegiului pot fi invitaŃi delegaŃi ai unor organe de stat sau ai unor culte 
interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii.  De asemenea, la şedinŃele colegiului pot 
fi invitaŃi specialişti din cadrul departamentului sau din afara acestuia. 
Art.11. – Colegiul departamentului îşi desfăşoară activitatea  în prezenŃa a cel puŃin două treimi 
din numărul membrilor săi şi adoptă hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun. 
 În caz de divergenŃă între preşedinte şi majoritatea membrilor colegiului, problema 
asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri care 
coordonează activitatea departamentului, dacă una dintre părŃi nu este de acord cu soluŃia dată, 
problema va fi supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî. 
Art.12. – ŞedinŃele colegiului au loc cel puŃin odată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de 
preşedinte.  Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel puŃin o treime din numărul membrilor 
săi. 
Art.13. – Colegiul în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faŃa Consiliului de 
Miniştri de întreaga activitate a departamentului, fiecare membru al colegiului răspunde în faŃa 
colegiului şi a preşedintelui acestuia de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt încredinŃate. 
Art.14. – Între şedinŃele colegiului, preşedintele departamentului rezolvă probleme curente ale 
activităŃii Departamentului Cultelor şi stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă 
a hotărîrilor colegiului. 
Art.15. – Preşedintele informează colegiul asupra principalelor probleme rezolvate în perioada 
dintre şedinŃe. 
Art.16. – În executarea hotărîrilor colegiului şi în exercitarea atribuŃiilor proprii, preşedintele 
Departamentului Cultelor emite, potrivit legii, ordine, instrucŃiuni şi alte acte prevăzute de lege. 
Art.17. – Preşedintele reprezintă Departamentul Cultelor în raporturile cu celelalte organe şi 
organizaŃii din Ńară, precum şi în relaŃiile internaŃionale. 
Art.18. – Departamentul Cultelor are în conducerea sa un preşedinte şi un vicepreşedinte. 
 Preşedintele Departamentului Cultelor se numeşte prin decret al consiliului de Stat. 
 Vicepreşedintele Departamentului cultelor se numeşte prin hotărîre a Consiliului de 
Miniştri, iar atribuŃiile acestuia se stabilesc de colegiul departamentului. 
Art.19384 – Departamentul Cultelor are următoarea structură organizatorică: 

a) DirecŃia de supraveghere şi control; 
b) DirecŃia de studii, relaŃii externe, protocol şi secretariat; 
c) DirecŃia plan, organizarea muncii. Financiară, îndrumare contabilă şi administrativă. 
Pentru îndeplinirea atribuŃiilor sale în judeŃe şi în municipiul Bucureşti, Departamentul 

Cultelor are inspectori şi inspectori teritoriali pentru probleme de culte, care fac parte din 
DirecŃia de supraveghere şi control. 

Numărul maxim de personal în aparatul departamentului este prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul decret. 

Art.20. – AtribuŃiile, structura organizatorică şi normele de funcŃionare ale unităŃilor prevăzute la 
art.19 se stabilesc de către  colegiul departamentului potrivit legii. 
                                                 
384 Art.19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin decretul nr.204/1973, publicat în buletinul Oficial nr. 42 din 
30 martie 1973. 
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CAPITOLUI IV 

Consiliul consultativ al cultelor 
 
Art.21. – Pe lângă Departamentul Cultelor funcŃionează consiliul consultativ al cultelor. 
 În compunerea consiliului intră conducătorii statutari ai tuturor cultelor recunoscute 
potrivit legii, cîte unul de fiecare cult. 
 La lucrările Consiliului consultativ vor putea fi invitaŃi membrii colegiului 
departamentului şi, după caz, mitropoliŃi, episcopi, asimilaŃii lor sau, în lipsă, locŃiitorii acestora. 
Art.22. – Consiliul consultativ la cultelor are următoarele atribuŃii: 

a) elaborează recomandări pentru coordonarea aplicării dispoziŃiilor, instrucŃiunilor şi 
măsurilor cu caracter comun ce se iau de culte pe baza legilor ori a statutelor acestora; 

b) elaborează recomandări privitoare la raporturile dintre culte; 
c) face propuneri privind procedura trecerii de la un cult  la altul; 
d) analizează probleme interesînd relaŃiile externe ale cultelor; 
e) iniŃiază măsuri comune pentru informarea clerului în problemele vieŃii contemporane ce 

au contingenŃă cu activitatea cultelor; 
f) examinează modul în care cultele participă la acŃiuni de interes public; 
g) recomandă acŃiunile pe care cultele să le desfăşoare în scopuri umanitare şi pentru 

promovarea păcii în lume, 
h) propune măsuri de aplicare a normelor legale referitoare la patrimoniul, veniturile şi 

cheltuielile cultelor; 
i) recomandă măsuri pentru supravegherea  şi conservarea monumentelor şi obiectelor de 

valoare istorică sau artistică, a documentelor şi arhivelor din patrimoniul cultelor; 
j) avizează, la cererea preşedintelui Departamentului Cultelor, asupra oricăror probleme 

privind cultele. 
Art.23. – Preşedinte al consiliului consultativ la cultelor este preşedintele Departamentului 
Cultelor. 
Art.24. – Consiliul consultativ la cultelor se convoacă de preşedintele acestuia, ori de cîte ori este 
nevoie. 

CAPITOLUL V 
DispoziŃii speciale şi finale 

 
Art.25. – Modul de lucru al inspectorilor teritoriali pentru probleme de culte cu organele locale 
de stat se va stabili de către Departamentul Cultelor, de acord cu organele centrale competente. 
Art.26. – Comitetele executive ale consiliilor populare judeŃene şi al municipiului Bucureşti vor 
asigura mijloacele materiale necesare desfăşurării activităŃilor insprectorilor teritoriali pentru 
culte. 
Art.27. – Decretul nr. 37/1949 pentru organizarea Ministerului Cultelor, precum şi orice 
dispoziŃii contrare prezentului decret, se abrogă. 
 
 


