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Se redau mai jos câteva documente relevante cu privire la modul cum a fost înfrânt de autorităŃi 

cu ajutorul „cozilor de topor” din cadrul cultului baptist. 
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MINISTERUL DE INTERNE 
Inspectoratul judeŃean Bihor 
-Securitate- 
Nr. I/00784 din 13. XI. 1976 
 
SE APROBĂ: 
 

P L A N 
- privind compromiterea şi neutralizarea 

activităŃii duşmănoase a numitului OLAH LIVIU, pastor baptist din Oradea- 
 
 
 În vederea compromiterii lui OLAH LIVIU şi neutralizării activităŃii ostile pe care o 
desfăşoară, conform celor ordonate de conducerea DirecŃiei I la analiza din 11 noiembrie a.c., se 
vor intreprinde următoarele măsuri: 
 
 I.  Intensificarea urmăririi informative a lui OLAH LIVIU, urmărindu-se cunoaşterea 
activităŃii sale sub toate aspectele 
 
 1.- Informatorii „CRIŞAN”, „FAUR”, „DAVID”, „BORO Ş” şi „CAZACU”  din legătura 
Inspectoratului judeŃean Bihor vor fi dirijaŃi  în mod diferenŃiat pentru a stabili: 
 - acŃiunile de natură ostilă pe care le desfăşoară OLAH LIVIU împreună cu principalele 
sale legături: COVACI NICOLAE din Oradea, łON IOSIF din Ploieşti, BARBATEI PAUL din 
Cluj, NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL, TALOŞ VASILE, SĂRAC IOSIF, BRÎNZEI 
VASILE din Bucureşti şi alŃii; 
 - persoanele din Oradea şi din Ńară care îl vizitează la domiciliu, în ce scop şi discuŃiile 
care se poartă; 
 - preocupări de a întocmi memorii sau alte materiale cu conŃinut tendenŃios la adresa 
organelor de stat şi a libertăŃilor religioase din România; 
  - incitarea credincioşilor baptişti din Oradea la acŃiuni de solidarizare cu el şi cu legaturile 
sale; 
 - deplasările pe care le preconizează să le efectueze în Ńară; 
 - reacŃia pe care o are OLAH LIVIU şi principalele legături în urma lansării versiunilor 
de compromitere etc. 
  Termen 30.XI. 1976 
  Răspunde :Lt. Col. Sereş Ioan de la I.J.Bihor 
 
 2.-  Pentru cunoaşterea discuŃiilor intime şi cu conŃinut duşmănos pe care OLAH LIVIU 
le poartă cu elementele de  încredere, se vor întreprinde măsuri de instalarea mijloacelor speciale 
la Biroul bisericii baptiste nr.2 din Oradea, la domiciliul flotant al său din Oradea, precum şi la 
domiciliul lui COVACI NICOLAE – legătură principală 
  Termen: 15.XII.1976 
  Răspund: Lt.col.MihuŃa Nicolae şi 
         Lt.col. Sereş Ioan de la  
         I.J. Bihor 
 3.-  Sursele „BARBU”, „DUłESCU” şi „PETRESCU” din legătura Inspectoratului 
judeŃean Timiş vor fi dirijaŃi în mod diferenŃiat, pentru a supraveghea activitatea lui OLAH 
LIVIU, pe timpul cînd se află la domiciliul său din Timişoara, stabilind: 
  - preocupările prezente şi intenŃiile de viitor; 
  -  legăturile de activitate din Timişoara; 
  -  acŃiunile de atragere a tineretului studios la activitatea sectantă. 
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  Termen: 30.XI. 1976 
  Răspunde: Guiaş Ştefan 
 
 4.-  În scopul cunoaşterii acŃiunilor de natură duşmănoasă pe care OLAH LIVIU le pune 
la cale, la domiciliul său din Timişoara vor fi luate măsuri de instalare a mijloacelor speciale. 
  Termen: 30.XI. 1976 
  Răspund: Lt.col Mărgineanu şi 
         Mr. Guiaş Ştefan 
 5.-  Periodic asupra lui OLAH LIVIU vor fi întreprinse măsuri de filaj, cu ocazia cînd 
efectuează deplasări în diferite localităŃi din Ńară, pentru a identifica noile legături ce şi le 
creează, precum şi eventualele contacte cu cetăŃeni străini. 
  Termen: permanent 
  Răspund: ofiŃerii din problemă de la inspectoratele judeŃene 
 6.-  Informatorii „HOREA VASILE”, „TRAIAN IONESCU” „SANDU PETRU din 
legătura I.J. Arad; „MARCU” şi „APOSTOL” de la I.J. Sălaj; „HORVAT” de la I.J. Satu-Mare; 
„PESCARU” de la I.J. Braşov; „STOICESCU” şi „PETRAN PUIU”  de la I.J. Prahova; 
„ŞTEFĂNESCU” de la I.J. GalaŃi; „ADAMESCU” şi „CRIŞAN” de la I.J. Cluj; „MILITARU”, 
„DIRIJORU” şi „CICERO” de la I.M. Bucureşti –securitate, vor fi instruiŃi să semnaleze 
prezenŃa lui OLAH LIVIU pe raza judeŃelor respective, persoanele cu care ia contact şi acŃiunile 
pe care le desfăşoară. 
  Termen: 15.XII.1976 
  Răspund: ofiŃerii din problemă de la inspectoratele judeŃene respective 
 7.-  Pentru a preveni şi contracara activitatea desfăşurată de OLAH LIVIU de atragere a 
tineretului studios la cultul baptist, vor fi luate măsuri de identificare a legăturilor sale în rîndul 
tineretului şi recrutarea unui număr de 3-4 surse, care apoi să fie dirijate pe lîngă cel în cauză, cu 
scopul de ai cunoaşte acŃiunile şi al tempera atunci cînd acestea sunt de natură duşmănoasă. 
  Totodată prin aceste surse se vor culege date care să fie folosite la compromiterea 
sa. 
  Termen: 20.II.1977 
  Răspund: Lt.col Sereş Ioan şi 
         Mr. Guiaş Ştefan 
 
 8.-  Principalele legături de activitate la lui OLAH LIVIU cunoscute pînă în prezent , ca : 
łON IOSIF  din Ploieşti; COVACI NICOLAE din Oradea; BARBATEI PAUL  din Cluj; 
NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL  şi TALOŞ VASILE  din Bucureşti, vor fi urmărite 
prin toate mijloacele muncii de securitate, urmînd să se acŃioneze asupra lor cu măsuri 
diversificate de compromitere şi anihilare. 
  Termen: permanent 
  Răspund: ofiŃerii din problemă de la I.J. Bihor, Prahova, Cluj şi I.M.Buc.-sec. 
 
II.  Intreprinderea unor măsuri vizînd compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, atît în Ńară cît 

şi în străinătate 
 
  a)  Pe plan intern 
 
 1.- Întrucît pînă în prezent se deŃin puŃine date care să poată fi folosite la compromiterea 
şi izolarea lui OLAH LIVIU, informatorii: „BOROŞ”, „FAUR” şi „CAZACU” din legătura I.J. 
Bihor; „PETRESCU”, „BARBU”, şi „DUłESCU”  de la I.J. Timiş; „PESCARU” de la 
I.J.Braşov şi „PASTORUL” din legătura DirecŃiei I, vor fi instruiŃi să culeagă date xxxxxxxxxx, 
abaterile acestuia de la doctrina cultului baptist etc., care apoi să le amplifice şi să le lanseze în 
rîndul credincioşilor baptişti. 
  Termen: 15.XII.1976 
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  Răspund: : Lt.col Sereş I. de la Bihor 
         Lt.col. Olaru de la Braşov 
         Mr. Guiaş Ştefan de la Timiş 
         Cpt. Zapodeanu de la Dir.I 
 2.-  Studierea activităŃii lui OLAH LIVIU din copil ărie şi pînă în prezent, a legăturilor pe 
care le-a avut la locurile de muncă în perioada studiilor etc., cu scopul de a identifica unele 
persoane pe care să le folosim în acŃiunea de compromitere a sa. 
  Termen... 
 3.- Studierea problemelor privind starea sănătăŃii li OLAH LIVIU din copil ărie şi pînă în 
prezent (spitale, policlinici, analize, vizite medicale etc.), cu scopul de a stabili eventualele 
dereglări din punct de vedere psihic. 
 În acelaşi scop, se va elabora o combinaŃie privind folosirea Dr. ARCAN PETRU, 
baptist, din Timişoara, în acŃiunea de compromitere a lui OLAH LIVIU, ca fiind bolnav psihic. 
 Termen... 
 4.-  Studierea zonelor de influienŃă şi a tuturor relaŃiilor lui OLAH LIVIU din Ńară, pe 
baza datelor existente şi să stabilim: 
  - persoanele care sînt în favoarea lui OLAH LIVIU şi poziŃia lor în cadrul cultului 
baptist; 
  - persoanele care sunt în defavoarea lui OLAH LIVIU. 
  Cunoscîndu-le în acest mod, vom selecŃiona pe cele care să le folosim în 
compromiterea lui OLAH LIVIU, respectiv: 
  -  unii să afirme că este „omul securităŃii”, iar alŃii că este bolnav mintal 
  Termen.. 
  5.-  xxxxxxxx 
  6.-  Vor fi amplificate şi exploatate informaŃiile ce le deŃinem xxxxxxx prin 
întocmirea unor scrisori anonime şi trimiterea lor, atît unor elemente de încredere a  lui OLAH 
LIVIU din Oradea, Timişoara, Arad, Bucureşti, cît şi  altor persoane cu prestigiu în cult, cu 
scopul de-al demasca  că xxxxxxx. 
  Astfel de scrisori se vor trimite numiŃilor: MIHUł TEODOR, MIHEŞ 
DUMITRU, COVACI NICOLAE, BRADEA IOSIF, VANCEA TEODOR, GAVAGINA 
IRIMIA, STANCA IOAN, TRIF IOAN,  din judeŃul Timiş;  GRECU TRAIAN, MARCOI 
STEFAN, TRUTA IOAN din judeŃul Arad; BUNACIU IOAN, TALOŞ VASILE, BRINZEI 
VASILE şi BELICOV PETRE  din Bucureşti. 
  Termen 15.XII. 1976 
  Răspund: Lt. Col. Sereş Ioan şi Cpt. Sălăgean Ioan 
 
  7.-  Se va elabora o combinaŃie privind folosirea surselor „LENUłA” şi 
„CAROLINA”, femei de moravuri uşoare, cu o pregătire corespunzătoare şi fizic plăcut – din 
legătura Cpt. Căprariu Aurel, pe lîngă OLAH LIVIU, cu scopul de a-l atrage în relaŃii 
sentimentale, pe baza cărora să-l demascăm ca imoral. 
   Termen: 30. XII.1976 
   Răspund: Lt. Col. MihuŃa Nicolar şi  
     Cpt. Sălăgean Ioan 
  8.-  În scopul de ai crea o atmosferă necorespunzătoare lui OLAH LIVIU în rîndul 
credincioşilor din biserica nr. 2 din Oradea, se vor întocmi scrisori anonime, din care să rezulte  
faptul că OLAH LIVIU a folosit fondurile băneşti ale bisericii în scopuri personale.  Scrisorile 
respective vor fi adresate baptiştilor: COLTEA GAVRILA, LASCA STEFAN, MIHELE 
FLORIAN, POPA TEODOR şi BRADEA IOSIF, determinîndu-i să solicite Uniunii baptiste o 
verificare a gestiunii bisericii din Oradea. 
   Termen 30.XII. 1976 
   Răspunde : lt. Col. Sereş Ioan 



 

 

535 

  9.-  Pentru alterarea relaŃiilor (în prezent de prietenie) dintre COVACI NICOLAE 
şi OLAH LIVIU,  se vor intreprinde măsuri de compromiterea a lui COVACI NICOLAE în faŃa 
lui OLAH LIVIU, prin: 
  - difuzarea a 3 scrisori anonime, adresate din partea unui aşa-zis „frate de 
credinŃă” numiŃilor  BOROŞ DIONISIE  din Timişoara, B-dul Leontin Sălăjean nr. 42, membru 
în conducerea comunităŃii baptiste Timişoara; OLAH SILVIA (soŃia lui OLAH LIVIU) din 
Timişoara, str. G. Enescu nr. 88; COLTEA GAVRIL din Oradea, Str. D. Cantemir nr. 81, prin 
care se va aduce la cunoştinŃă acestora că COVACI NICOLAE este un „trădător al intereselor 
fraŃilor de credinŃă, fiind colaborator al organelor de stat”; 
  -  informatorii „BOROŞ IOAN”, „FAUR”, „CAZACU”  din leg ătura I.J. Bihor; 
„FLOREA VASILE” şi „TRAIAN IONESCU” de la I.J. Arad;  „PETRESCU” şi „BARBU” de 
la I.J. Timiş, vor fi instruiŃi să popularizeze în rîndul credincioşilor şi pastorilor baptişti faptul că  
COVACI NICOLAE este un element necinstit, care a frustat şi frustează comunitatea prin 
obŃinerea unor beneficii materiale necuvenite, ca spre exemplu casa în care locuieşte, a fost 
vîndută de el în 1975 bisericii cu 270.000 lei, iar în prezent, după ce a fost renovată din fondurile 
băneşti ale bisericii, intenŃionează să o cumpere din nou la un preŃ mai mic, însuşirea celor 3 
autoturisme primite de comunitatea Oradea de la FederaŃia Baptistă Europeană, pe care în loc să 
le folosească comunitatea, le foloseşte COVACI NICOLAE şi copii acestuia, pe numele cărora 
au fost şi înregistrate; folosirea în scop personal de către COVACI NICOLAE a donaŃiilor f ăcute 
de comunităŃile baptiste din S.U.A., R.F.G.,  FranŃa, Austria şi Suedia, comunităŃii din Oradea, 
pentru ajutorarea celor săraci, sume importante de valută, pe care acesta a cumpărat din 
străinătate cantităŃi  apreciabile de bijuterii şi alte obiecte de valoare. 
  Pentru conspirarea surselor respective, se vor întocmi unele scrisori care să 
cuprindă unele aspecte de mai sus, semnate de un grup de „fraŃi” din biserica Oradea, ce apoi vor 
fi trimise pe adresa surselor noastre. 
  Termen: 15.I.1977... 
  10.-  Crearea unei opinii de masă în rîndul credincioşilor împotriva grupării lui  
OLAH LIVIU, COVACI NICOLAE, şi łON IOSIF, prin intermediul pastorilor MEGYESI 
IOSIF, VANCEA IOAN, MIHUł TEODOR, MIHEŞ DUMITRU, GHERGHEL DUMITRU, 
BRADEA PAVEL, FICUł DANIEL, VICAŞ TEODOR, ZEFIR ANTON, ZSISKU LUDOVIC,  
asupra cărora există posibilităŃi  de influenŃare.  Aceştia vor fi dirijaŃi individual, ca în predici, 
discuŃii cu credincioşii, scrisori şi alte acŃiuni, să scoată în evidenŃă că aceştia nu respectă 
prescripŃiile biblice, că le interpretează în mod tendenŃions în favoarea lor, urmărind creerea unei 
popularităŃi ieftine, prin care apoi să-şi satisfacă dorinŃele meschine de a acapara conducerea 
cultului. 
  O atenŃie deosebită se va acorda cotnracarării acŃiunii de chemare la „post” în 
masă, declanşată de łON IOSIF, şi întreŃinută de OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, 
folosindu-se în acest sens citate biblice, prin care să se poată dovedi făŃărnicia acestora.  În acest 
scop, vor fi folosiŃi informatorii „DAVID”, „BOROŞ” şi ”SCĂUNARU”. 
 Tot pentru combaterea din punct de vedere dogmatic al acestor acŃiuni, vor fi folosiŃi 
BUNACIU IOAN directorul Seminarului baptist din Bucureşti şi Dr. GHEORGHIłĂ 
NICOLAE din Deva – legătură a celor în cauză. 

Termen: 30.XII.1976 
Răspund: lt. Col. MihuŃa Nicolae 
Cpt. Sălăgean Ioan 
Lt. Col. Sereş Ioan de la I.J.Bihor 
şi cpt. Zapodeanu Aurel din Dir. I 

 
  b.)   Pe plan extern 

1. – Cunoscîndu-se legăturile lui OLAH LIVIU din străinătate, atît cele care se 
solidarizează cu acŃiunile sale, cît şi cele care sînt împotrivă, vom acŃiona pentru discreditarea 
acestuia în faŃa lor ca făŃarnic, dorind prin orice căi să ajungă în conducerea cultului pe Ńară, că 



 

 

536 

acŃiunile sale sunt de natură să submineze unitatea cultului şi faptele lui pot căpăta caracter 
politic şi interpretare antistatală.  În această situaŃie statul poate să-şi pună problema dacă mai 
poate să acorde încredere cultului şi conducerii sale. 
 Vor fi instruiŃi în acest sens informatorii ”SCĂUNARU”, ”DAVID” şi ”BOROŞ” din 
legătura I.J.Bihor, ”PESCARU”  de la I.J. Braşov, ”PASTORU” şi ”GEORGESCU” din legătura 
DirecŃiei I, să facă cunoscut, în scris, numiŃilor ARSENIE LUCACIU –preşedintele AsociaŃiei 
Baptiştilor Români din SUA şi Canada; TRUłA PETRU, FLORUłA PETRU şi PASCU 
DĂNILĂ din SUA. 
  Termen [de aici încolo pentru simplitate „......” pentru termen şi cine răspunde, 
n.a.] 

2. – Avînd în vedere faptul că în viitorul apropiat, urmează a se stabili în SUA 
informatorul ”SĂNDULESCU” din legătura I.J. Bihor, prin intermediul acestuia, se vor 
populariza în SUA, făŃărnicia şi dorinŃa de parvenire a lui OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, 
urmărind compromiterea lor. 
  ...... 

3. –  Prin reŃeaua informativă folosită în acŃiunea de compromitere, se va acŃiona prin 
influenŃarea pozitivă a unor personalităŃi baptiste din străinătate ce în viitor vor vizita România şi 
se interesează de situaŃia lui OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, explicându-le situaŃia reală a 
acestora şi dezbinările pe care le fac în cultul baptist pentru slăbirea unităŃii sale. 
  ...... 
 III.  Neutralizarea activităŃii duşmănoase desfăşurate de OLAH LIVIU şi a legăturilor 
sale de activitate 
 1.-  Prin informatorii „BOROŞ”, „FAUR”, „CAZACU”, cît şi inspectorul teritorial al 
Departamentului Cultelor, se va acŃiona pentru creerea condiŃiilor adecvate la biserica baptistă 
din Oradea, în scopul ca măsura de prelucrare a lui OLAH LIVIU de către conducerea 
Departamentului Cultelor, să aibă efectul scontat în rîndul credincioşilor. 
 În acest sens, infromatorii menŃionaŃi vor fi instruiŃi să explice în prealabil credincioşilor 
cum s-a soldat în realitate întîlnirea de la Consiliul de Stat, contracarînd versiunile lansate de 
OLAH LIVIU, în legătură cu faptul că ar fi fost primit de conducerea statului. 
 Prin inspectorul de culte, se va acŃiona asupra numiŃilor COLłEA GAVRIL, POPOVICI 
IOAN, GAVRIŞ FLORIAN, POPA TEODOR, POPA FLORIAN, MIHELE IOAN, LEUCUłA 
FLORIAN şi IGNA TRAIAN, care au făcut parte din delegaŃia care a fost la Consiliul de Stat, 
explicîndu-le că nu trebuie să mai facă agitaŃie în favoarea lui OLAH LIVIU, deoarece 
conducerea Departamentului Cultelor va veni în curînd la Oradea, pentru a lămuri situaŃia 
acestuia. 
  ...... 
 2.-  łinînd seama că OLAH  este cunoscut personal de Cpt. Sălăgean Ioan, cu care a 
copilărit în perioada 1945-1952, se va proceda la contactarea lui de către ofiŃer, prin realizarea 
unei întîlniri întîmplătoare pe stradă. 
 Punerea în legătură, se va efectua prin intermediul filajului, care va indica locul unde 
poate fi găsit întîmplător.  DiscuŃiile dintre ofiŃer şi obiectiv, vor fi axate la început pe probleme 
cotidiene, iar în măsura angajării în discuŃie a numitului OLAH LIVIU, ofiŃerul va aborda sub 
formă de întrebare şi problemele care-l preocupă, greutăŃile pe care le întîmpină, dorinŃele pe 
care le are.  În măsura în care susnumitul va da dovadă de sinceritate în discuŃii, se va fixa o nouă 
întîlnire, cu care ocazie vor fi reluate probleme de interes, urmărindu-se posibilitatea influenŃării 
acestuia, în sensul scoaterii în evidenŃă al „cîştigului” pe care-l poate obŃine în cazul cînd prin 
activitatea sa în sînul cultului se conformează dispoziŃiilor legale în vigoare. 
  ....... 
 3.-  Concomitent va fi contactat numitul COVACI NICOLAE – fost preşedinte al cultului 
baptist – căruia i se va spune că este direct răspunzător de acŃiunile lui OLAH LIVIU, 
solicitîndu-i-se ca în calitatea lui de persoană de prestigiu în cadrul cultului şi îndeosebi în rîndul 
credincioşilor din biserica nr.2 Oradea – unde este şi pastor – să intreprindă măsuri pentru 
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temperarea lui OLAH LIVIU, întrucît Departamentul Cultelor nu va putea aproba Ńinerea 
Congresului, atîta timp cît nu este linişte în cult. 
  ...... 
 4.-  Vom proceda asemănător în contactele viitoare ce le vom avea cu Dr. 
GHEORGHIłĂ NICOLAE  din Deva; łON IOSIF din Ploieşti, BĂRBĂTEI PAVEL din Cluj, 
care nu sînt de acord cu unele acŃiuni ale lui OLAH LIVIU, solicitîndu-le să discute din punct de 
vedere doctrinar cu acesta, în vederea temperării sale. 
  ...... 
 5.-  Inspectoratele judeŃene Timiş, Arad, Sălaj, Satu-Mare, Cluj, Braşov, Prahova, GalaŃi 
şi I.M. Bucureşti-securitate, vor intreprinde măsuri prin reŃeaua informativă de lansare în rîndul 
credincioşilor baptişti a versiunilor de compromitere a lui OLAH LIVIU, că se trage dintr-o 
familie descompusă moraliceşte, că ar fi „omul organelor de stat” sau că suferă de afecŃiuni 
neuropsihice, precum şi a altor aspecte vizînd compromiterea sa, ce vor fi stabilite pe parcurs. 
 Totodată aceste inspectorate, vor acŃiona, atît prin reŃea, cît şi prin inspectorii teritoriali ai 
Departamentului Cultelor pentru a-i crea un climat nefavorabil lui OLAH LIVIU pe raza acestor 
judeŃe şi să nu i se mai permită să predice, urmărind îngustarea sferei sale de influenŃă. 
  ....... 
 6.-  Se va studia posibilitatea atragerii credincioşilor baptişti de naŃionalitate maghiară din 
Oradea la compromiterea şi demascarea lui OLAH LIVIU, mizînd pe faptul că cel în cauză prin 
acŃiunile sale, produce tulburări în cultul baptist. 

În acest sens, informatorii ”ERDO  IOAN”, ”KISS IOSIF”, ”TOMESCU” vor fi instruiŃi 
să discute cu conducerea comunităŃii baptiste Oradea şi să-i ceară lui OLAH LIVIU să nu mai 
efectueze deplasări în bisericile baptiste maghiare, întrucît în predicile pe care le Ńine, inspiră 
credincioşilor să activeze pe linia curentului ”TreziŃii Domnului”. 

 ...... 
7.-  Atragerea celorlalŃi credincioşi neoprotestanŃi din Oradea (adventişti de ziua 7-a, 

penticostali şi creştini după evanghelie) la neutralizarea şi izolarea lui OLAH LIVIU, pornind de 
la faptul că aceste culte au relaŃii bune cu statul şi că acŃiunile lui OLAH nu fac decît să 
prejudicieze aceste relaŃii. 

Se va acŃiona în această direcŃie prin informatorii „SILVESTRU”, „CRIŞAN”, „CREłU” 
de la penticostali; „ALEXANDRU” şi „VEGVARI”  de la adventişti de ziua 7-a; „FÎNTÎNARU” 
de la creştini după evanghelie. 

 ....... 
8.-  Se va informa periodic Comitetul judeŃean P.C.R. Bihor, cu aspectele importante, 

vizînd compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, solicitînd sprijinul pentru anihilarea unor 
acŃiuni de amploare iniŃiate de cel în cauză 

 ........ 
9.-  AcŃiunea de compromitere, izolare şi neutralizare a lui OLAH LIVIU va purta 

numele conspirativ „BOTEZATUL” şi aplicarea măsurilor din prezentul plan, se va efectua sub 
directa coordonare a DirecŃiei I, urmînd ca planul să fie completat în raport de aspectele noi ce 
vor apărea pe parcurs. 

La data de 20.II.1977 acŃiunea „BOTEZATUL” va fi analizată la nivelul conducerii 
DirecŃiei I.- 

Din partea Insp. JudeŃean Bihor   Din partea DirecŃiei I 
OFIłER OP. PR.     SPECIALIST III 
Lt.col. Sereş Ioan     Cpt. Zapodeanu Aurel 

DE ACORD 
    ŞEFUL SECURITĂłII JUDEłENE BIHOR 
    Lt.colonel, 
    Sima Traian456 
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ANEXA 
ALRC 

 
 

Fratele Pavel Nicolescu a 

studiat la Seminarul Baptist Bucureşti 

între anii 1961-1965.  A fost un 

student eminent, la finalul scolii 

având un 8 şi un 9 iar restul de 10.   A 

fost păstor dar niciodată nu a fost 

recunoscut de Departamentul 

Cultelor, a fost ales ca păstor la 

Biserica 23 August, Bucureşti. Iată 

câteva gânduri retrospective cu 

privire la activitatea ALRC-ului.   

«Ideea ALRC-ului s-a ivit în 1976-77, când sub influenŃa noilor condiŃii, ne-am gândit ca să facem 
o organizaŃie care să protesteze împotriva persecuŃiei din România şi să transmită informaŃii, în mod 
deosebit la postul de radio „Europa Liberă”.  ALRC-ul n-a apărut într-un vid ci a apărut într-un anumit 
context istoric, şi anume, într-o perioadă când în Europa Răsăriteană au apărut mai multe mişcări dizidente, 
de pildă în Uniunea Sovietică au fost mai mulŃi dizidenŃi remarcabili, dintre care îl menŃionez pe SoljeniŃîn 
şi pe Zaharov, apoi tot în această perioadă Vaticanul a ales ca şef al său pe Papa Ioan Paul al II-lea care 
provenea dintr-o Ńară comunistă, Polonia, care cred că a fost o mare surpriză pentru Moscova.  Desigur 
Moscova nu putea să facă mare lucru, nu-l putea împiedica pe noul papă, pentru că Biserica Romano-
Catolică era foarte puternică în Polonia.  Mi-aduc aminte de un incident, când am făcut Istoria Partidului 
Comunist, în anul IV la Facultatea de Filozofie din Bucureşti, am avut un profesor foarte bun, Titus 
Georgescu, cu el am făcut istoria Partidului comunist şi printre altele aveam şi discuŃii libere, printre altele 
l-am întrebat „tovarăşe profesor care este situaŃia din Polonia, care este raportul dintre Stat, dintre Partidul 
Comunist şi Biserica Catolică” şi el mi-a răspuns „în Polonia lupta dintre Partid şi Biserică este care pe 
care, Biserica Catolică încearcă să încalece Partidul dar” a spus domnia sa „în România nu avem această 
problemă întrucât capul Bisericii Ortodoxe, IPS, Înalt Preafericitul Patriarh Iustinian Marina (dacă nu mă-
nşel, sau Iustin Moisescu) este membru al Partidului Comunist Român.  Nu ştiu câŃi dinte colegi au înŃeles 
aceste remarci ale profesorului dar pentru mine acesta au fost foarte semnificative, pentru că eram 
credincios.  De asemenea mişcarea noastră a apărut în contextul unor mişcări contestatare, în Cehoslovacia 
numită „Carta 77” în care mai multe personalităŃi proeminente, chiar foşti comunişti erau membri.  Un rol 
important în formarea acestui comitet l-au avut emisiunile de la Europa Liberă, l-am cunoscut personal, 
după ce am plecat în America pe Noel Bernard, pe care l-am văzut la Roma – mi-a făcut o vizită – de 
asemenea am fost foarte mult influenŃaŃi de o carte scrisă de un român exilat, de Baciu, carte intitulată 
„Piteşti, centru de reeducare studenŃească”.  Mai târziu ne-am simŃit solidari cu părintele Gheorghe Calciu 
Dumitreasa, l-am vizitat, ne-am consultat reciproc, ştiam ceva despre predicile dânsului de la Biserica  
Radu Vodă dar n-am fost niciodată... 

Unul dintre ei [de la Christian Solidarity International, Zurich, ElveŃia] un american, ne-a 
contactat şi ne-a sugerat să ne afiliem cu ei. Am luat contact înainte cu ei.  După câte ştiu eu documentele 
când au ajuns la ei le-au transmis la Europa Liberă. Cele două documente au fost Revendicări şi ÎncetaŃi 
prigoana...  De fapt, lupta noastră nu a fost împotriva guvernului, nu a fost o luptă politică, lupta noastră a 
fost şi a avut drept principiu guvernul nu are dreptul să se amestece în problemele unei bisericii.  O 
caracteristică a Comitetului nostru a fost faptul că noi am militat pentru o politică interconfesională.  Opinia 
noastră şi poziŃia noastră a fost ca păstrându-ne identitatea confesională, atunci când un creştin este 
persecutat, eu trebuie să-i iau apărarea – el poate să fie calvinist, arminian, el poate să fie baptist, poate să 
fie creştin după Evanghelie, romano-catolic, sau ortodox... 
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 Pe Dimitrie Ianculovici l-am cunoscut din timpul studiilor la Seminar, era un băiat foarte 
inteligent... toŃi ceilalŃi erau oameni cu care am discutat, am avut mai multe şedinŃe.  Bănuiesc că am avut 
cel puŃin un om care a fost agentul SecurităŃii în cadrul ALRC-ului. 

Înainte de łon făceam opoziŃie, făceam discuŃie, vorbeam cu Uniunea despre persecuŃie în calitate de 
pastor.  Când a venit łon am fost foarte entuziasmaŃi.   

În timpul evenimentelor de la Caransebeş, «łon fost la soŃia lui Rădoi, CocîrŃeu cerându-le să dea o 
declaraŃie că sunt vinovaŃi  că astfel el îi poate elibera.  Cine era Iosif łon ca să-i poată elibera?  Este 
convingerea mea că Iosif łon a fost unealta SecurităŃii.  Noi spuneam aşa în ultimul moment: Iosif łon este 
pompierul SecurităŃii, pe care îl trimite să stingă focurile dizidente. 

Anchetat am fost eu, Dimitrie Ianculovici, am avut patru percheziŃii, una dintre ele la distanŃă de 10 ore.» 

Formarea ALRC-ului a fost o iniŃiativă majoritar baptistă, iniŃiativă singulară în genul ei 

– o contribuŃie semnificativă baptistă la expunerea climatului opresiv din România comunistă.  A 

început în 1978 şi se pare că Securitatea a făcut presiuni asupra celor care au rămas în România 

ca să semneze că desfiinŃează ALRC-ul, că încetează activitatea, cu promisiunea că vor primi 

aprobare să plece din România.  Fratele Nicolescu pleacă în august  1979, la un an şi jumătate de 

activitate.  Au mai rămas Ianculovici, Moldoveanu, Traian Bogdan care a fost găsit spânzurat.   

Se pare că el a stat ascuns, a refuzat să facă serviciul militar.  

A fost găsit spânzurat într-o casă în Bucureşti.  Prejban a murit de 

moarte bună în SUA.  A fost prima organizaŃie dizidentă religioasă 

din România.  Congresul American i-a oblăduit, Michael Bordeaux  

i-a ocrotit - Keston College, o organizaŃie din Germania şi una din 

FranŃa.  Au mai transmis documente o vreme şi după ce a plecat 

Nicolescu. 

 
 
 

Se prezintă în continuare câteva documente din activitatea ALRC-ului 
 
 
DOCUMENTUL Nr.3 
 

PROGRAM DE REVENDICĂRI 
Elaborat de comitetul Creştin Român: ”Apărarea libertăŃii 

religioase şi de conştiinŃă (A.L.R.C.).   
 
 Epoca contemporană se caracterizează prin participarea din ce în ce mai largă a maselor 
de oameni la problemele vieŃii publice.  Orice regim democratic trebuie să cunoască îndeaproape 
şi să Ńină seama de poziŃia opiniei publice. 
 La toate nivelele, de la individ pînă la naŃiune, popoarele lumii sînt chemate să apere 
pacea, libertatea şi dreptatea pe pămînt. 
 Ca cetăŃeni loiali, care-şi iubesc patria şi neamul din care fac parte, precum şi în calitate 
de creştini împlinind cuvintele Mîntuitorului Isus Hristos: ”Am fost flămînd şi Mi-aŃi dat de 
mîncat; Mi-a fost sete şi Mi-aŃi dat de băut; Am fost străin şi M-aŃi primit; Am fost gol şi M-aŃi 
îmbrăcat; Am fost bolnav şi aŃi venit să mă vedeŃi; Am fost în temniŃă şi aŃi venit pe la mine.” 
Matei 25:35-36, dorim să ne aducem modesta noastră contribuŃie la apărarea drepturilor 
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fundamentale ale omului, la respectarea prevederilor constituŃionale şi la ridicarea prestigiului 
internaŃional al României. 
 Societatea românească a cunoscut în ultimii ani numeroase prefaceri şi transformări 
înnoitoare.  Sîntem martorii unui amplu program de reconstrucŃie în foarte multe domenii de 
activitate.  Salutăm cu satisfacŃie ultimile reforme propuse de către conducerea statului nostru în 
ceea ce priveşte economia Ńării, legislaŃia şi în alte domenii. 
 Numai în poziŃia Partidului Comunist Român faŃă de religie nu s-a produs în principiu 
nici o schimbare, şi astăzi fiind folosite aceleaşi metode şi practici neschimbate de 30 de ani.  
Faptul acesta a dus la încordarea relaŃiilor dintre stat şi biserică, constituind o permanentă stare 
de suferinŃe şi tensiune pentru credincioşi. 
 Întrucît această situaŃie nu mai poate dăinui multă vreme, deoarece ea afectează atît 
lucrării Bisericii Creştine cît şi prestigiului României în lume, considerăm că o schimbare de 
atitudine în acest domeniu este absolut necesară. 
 Ca urmare, cerem organelor centrale de partid şi de stat următoarele: 

1. Dreptul asociaŃiilor religioase de a exista nestingherite şi de a fi recunoscute de 
lege. 

În acest sens cerem: 
-  dreptul bisericii Romano-catolice de a avea un statut juridic recunoscut; 
-  reînfiinŃarea Bisericii Greco-Catolice, care a fost desfiinŃată de Statul Român în anul 1948; 
-  reînfiinŃarea Cultului Adventist reformist de ziua a 7-a; 
-  recunoaşterea oficială a mişcării evanghelice: ”Oastea Domnului”, din cadrul  

Bisericii Ortodoxe Române. 
Dreptul asociaŃiilor religioase din România de a adera la organizaŃii internaŃionale  

religioase fără aprobare oficială. 
2. Dreptul de a practica religia şi asocierea în biserici, case particulare şi în public,  

fără a fi nevoie de aprobare oficială, precum şi dreptul de a predica, a boteza, a evangheliza şi de 
a oficia orice altă ceremonie religioasă în aer liber. 
 Dreptul de a exercita activitate pastorală fără restricŃii oriunde pe teritoriul Ńării, în special 
în spitale, azile de bătrîni şi închisori. 
 Dreptul preoŃilor şi pastorilor de a conferenŃia şi predica oriunde sînt chemaŃi, indiferent 
de confesiunea care-i cheamă. 

3. Dreptul de a alege în mod liber pe slujitorii bisericii şi organele de conducere  
bisericească, a ierarhilor, a preoŃilor, pastorilor şi profesorilor de teologie. 

Încetarea amestecului Departamentului Cultelor în problemele interne ale  
bisericii, desfiinŃarea legitimaŃiilor şi carnetelor de preoŃi şi pastori, precum şi anularea 
obligativităŃii de a fi în prealabil ”recunoscut” sau ”aprobat” înainte de a ocupa o funcŃie în 
conducere sau de a fi repartizat într-un post de activitate bisericească. 

Anularea plafonului fix de posturi parohiale şi pastorale impus de către  
Departamentul Cultelor şi dreptul de a înfiinŃa noi parohii şi cercuri de lucru potrivit 
credincioşilor fără a fi nevoi de o aprobare prealabilă. 

4. Dreptul de a construi, de a cumpăra sau de a închiria locaşuri de închinăciune fără 
a fi nevoie de aprobarea Departamentului Cultelor.  Respectarea strictă a dreptului de a deschide 
noi biserici locale, cercuri de lucru şi parohii.   

Dreptul de a repara sau reconstrui toate imobilele din dotarea cultică afectate de  
cutremur/ Biserici, case de rugăciuni, case parohiale, şcoli teologice etc./ 

Încetarea oricăror presiuni exercitate asupra unor proprietari care doresc să vîndă sau să 
închirieze imobile sau terenuri unor grupuri de credincioşi sau organizaŃii bisericeşti pentru a fi 
folosite în scopuri religioase. 

Dreptul de proprietate asupra bisericilor, asupra obiectelor liturgice şi asupra  
donaŃiilor. 

Înscrierea şi întabularea ca proprietate cultică fără aprobarea Departamentului 
Cultelor a oricăror imobile cumpărate sau construite. 
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Dreptul de a primi bani, donaŃii, ajutoare materiale, instrumente şi obiecte de cult 
din partea creştinilor din străinătate care trimit fie ca persoane particulare, fie ca organizaŃii 
religioase. 

5. Dreptul de a manifesta în mod public opinia religioasă aşa cum există în prezent 
pentru propaganda antireligioasă. 

Dialog liber între creştini şi marxişti la radio, televiziune şi în presă. 
Dreptul creştinilor de a replica în organele depresă ale Frontului UnităŃii  

Socialiste /FUS/, (Săptămînalul ”Magazinul” şi Cotidianul ”România Liberă”) propagandei şi 
atacurilor ateiste, întrucît toate cele 14 culte religioase sînt membre ale FUS. 

6. Dreptul de a tipări şi distribui literatură religioasă fără aprobare oficială.  Dreptul  
de a tipări literatură religioasă în cantităŃile necesare sau de a o importa (biblii, cărŃi de 
rugăciune, cărŃi liturgice, calendare religioase, cărŃi de cîntări, catehisme, comentarii, dicŃionare 
biblice, manuale teologice, filme, şi diafilme religioase, literatură creştină etc.) 

Presă religioasă liberă.  DesfiinŃarea cenzurii impusă de Departamentul Cultelor.  
ApariŃia revistelor religioase la timp, cu regularitate şi într-un tiraj corespunzător necesităŃilor.  
Publicarea în revistele religioase a tuturor aspectelor cultice, inclusiv a oricăror cazuri de 
persecuŃie religioasă ca: destituiri şi retrogradări din serviciu, eliminări din şcoli, amendări, 
procese, percheziŃii, anchete, condamnări etc.; precum şi ştiri şi comentarii despre viaŃa 
religioasă de peste hotare: campanii de evanghelizare, congrese teologice, apariŃii de cărŃi, 
noutăŃi ecumenice, relaŃii interconfesionale etc. 

Înfiin Ńarea în România a unei societăŃi pentru tipărirea şi răspîndirea Bibliei şi  
Literaturii Religioase. 

Dreptul oricărei confesiuni religioase de a-şi avea propria tipografie şi de a fi 
dotată cu orice maşini de multiplicare-Xerox. 

Dreptul de a răspîndi şi vinde literatură religioasă şi Biblii în limba română,  
maghiară, germană, sîrbă, engleză, franceză, prin colportori, librării şi chioşcuri care să 
funcŃioneze pe lîngă şcoli teologice, catedrale, biserici, case de rugăciune, mînăstiri etc. 

7. Dreptul de a face educaŃie religioasă copiilor şi tineretului.  Dreptul preoŃilor şi  
pastorilor de a Ńine în mod liber cursuri de catehizare, de a înfiinŃa cercuri de rugăciune şi studii 
biblice, de a organiza coruri, ore de tineret, excursii, precum şi dreptul de a se preda în şcolile 
publice, paralel cu orele de marxism, lecŃii de religie pentru copiii creştinilor, de către profesori 
de religie desemnaŃi de către cultele religioase. 

Dreptul de a înfiinŃa în cadrul confesiunilor religioase asociaŃii de copii, femei,  
studenŃi şi tineret. 

Dreptul părinŃilor de a da educaŃie religioasă copiilor lor şi obligaŃia pentru cadrele  
didactice de a Ńine cont de punctul de vedere al părinŃilor creştini în ceea ce priveşte participarea 
copiilor lor la anumite activităŃi culturale, politice şi festive. 

Încetarea sabotajului faŃă de ziua de duminică şi faŃă de marile sărbători ale Bisericii  
Creştine/ Crăciun, paşte, Rusalii/ în şcoli, instituŃii şi întreprinderi.  Respectarea zilei de 
duminică ca zi de odihnă pentru creştini.  Respectarea zilei de sîmbătă ca zi de odihnă pentru 
creştinii adventişti. 

Oficializarea principalelor sărbători religioase (Crăciun, Paşte, Rusalii etc.). 
Încetarea îndoctrinării forŃate a copiilor şi tinerilor creştini cu ideile ateismului şi 

materialismului. 
8. Dreptul de a efectua opere cu scop caritabil, prin colecte şi fonduri, precum şi de a 

înfiinŃa orfelinate, azile de bătrîni, case de odihnă şi tabere pentru tineretul creştin. 
9. Dreptul de a înfiinŃa şi de a conduce centre de învăŃămînt şi şcoli teologice de  

grad mediu şi universitar pentru formare de pastori şi preoŃi fără amestecul departamentului 
cultelor şi celor ce candidează la învăŃămîntul teologic de a fi recrutaŃi şi aleşi în mod liber. 

Întrucît se observă un interes crescînd al Departamentului Cultelor în controlarea 
învăŃămîntului teologic, cerem cu fermitate încetarea oricărui amestec în selectarea candidaŃilor, 
în repartizarea absolvenŃilor şi numirea profesorilor la şcolile teologice. 



 

 

542 

Dreptul oricărui tînăr creştin de a studia teologia în Ńară şi în străinătate şi de a  
urma cursuri teologice la zi şi prin corespondenŃă la orice şcoală teologică din lume, dacă şcoala 
îl înscrie, fără aprobarea departamentului cultelor. 

10. Dreptul de a Ńine cursuri biblice, întruniri religioase, congrese teologice şi cultice, 
fără aprobarea Departamentului Cultelor. 

Posibilitatea de a da curs oricăror invitaŃii din străinătate pentru a participa la 
congrese, conferinŃe, întruniri religioase etc. 

Dreptul de a participa la întruniri cu caracter interconfesional şi de colaborare la 
reviste străine cu caracter confesional şi interconfesional. 

Dreptul de a te abona la reviste religioase străine. 
11. Dreptul pentru orice creştin de a avea acces liber în învăŃămîntul superior, în  

servicii şi în viaŃa academică (învăŃămînt, cercetare ştiinŃifică, ziaristică, creaŃie artistică, 
diplomaŃie etc.) de a se specializa în filozofie, sociologie, psihologie, drept, istorie, economie 
politică, relaŃii economice internaŃionale, ştiinŃe politice etc.; de a obŃine orice titlu academic în 
aceste domenii, de a urma cursurile oricărei facultăŃi fără recomandare P.C.R. şi U.T.C. 

Dreptul de a fi promovat în funcŃii de răspundere, potrivit pregătirii şi capacităŃii sale 
profesionale şi de a beneficia de o salarizare corespunzătoare fără a se avea în vedere apartenenŃa 
sau neapartenenŃa politică. 

 Încetarea discriminării ideologice şi a persecuŃiei religioase în scopul de a se stopa 
emigrarea creştinilor, unul din motivele migrării îl constituie de acela că, creştinii îşi văd 
ameninŃat viitorul lor şi în special al copiilor lor. 

12. Dreptul bisericilor şi asociaŃiilor religioase de a avea acces la mas-media  
(televiziune, radio, presă) şi de a difuza prin radio şi televiziune în zilele de duminică şi alte 
sărbători religioase predici, rugăciuni, conferinŃe şi servicii religioase, precum şi de a fi transmise 
prin radio şi televiziune momente creştine din întreaga lume şi din Ńară ca: Congrese, campanii 
de evanghelizare, personalităŃi religioase, solemnitatea alegerii unor înalŃi ierarhi şi lideri creştini 
etc. 

13. Dreptul credincioşilor de a sesiza persecuŃia religioasă acelor deputaŃi ai Marii 
 Adunări NaŃionale, care sînt în acelaşi timp lideri sau ierarhi ai unor culte religioase.  ObligaŃia 
acestor deputaŃi de a interpela în sensul celor sesizate Departamentului Cultelor de pe lîngă 
Consiliul de Miniştri şi pe Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea 
Departamentului Cultelor.  ObligaŃia deputaŃilor sesizaŃi de a răspunde credincioşilor, dîndu-le în 
scris răspunsul dat de cei interpelaŃi. 

14. Redeschiderea imediată a tuturor bisericilor creştine arondate, precum şi 
 reîncadrarea în serviciu a tuturor preoŃilor, pastorilor şi profesorilor de la şcolile teologice, 
destituiŃi din funcŃiile lor în mod arbitrar de Departamentul Cultelor sau de conducerile 
confesiunilor religioase.  Reînscrierea elevilor şi studenŃilor din şcolile teologice care au fost 
eliminaŃi în mod arbitrar. 

Repararea tuturor nedreptăŃilor şi abuzurilor faŃă de creştini făcute în biserici,  
şcoli, întreprinderi, şi sesizate pînă în prezent prin diverse memorii şi scrisori de către grupuri 
creştine şi biserici locale. 

Rezolvarea promptă a tuturor problemelor sesizate de credincioşi  în cadrul şi în 
termenul legal de către Consiliul de Stat, Departamentul Cultelor, conducerile confesiunilor 
religioase sau alte organe. 

15. Respectarea convingerilor religioase ale tinerilor creştini aflaŃi sub arme.  Dreptul  
lor de a participa duminica la servicii religioase şi de a poseda minimum de literatură religioasă 
ca: Biblie, Noul Testament, Carte de cîntări, carte de rugăciuni etc. 

16. Dreptul creştinilor Români de a semna sau nu jurămîntul de loialitate faŃă de  
politica intenă a PCR, potrivit cu convingerile religioase ale fiecăruia. 

Posibilitatea pentru toŃi cei ce vor să-l semneze de a adăuga o clauză privind 
neacceptarea ideologiei ateiste a partidului şi ataşamentul lor la concepŃia religioasă faŃă de lume 
şi viaŃă. 
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17. Aprobarea oficială a vizitei evanghelistului Dr. Billy Graham în Ńara noastră,  
precum şi a altor personalităŃi creştine proeminente din alte Ńări. 

18. Punerea de acord a legislaŃiei interne, acolo unde ea ştirbeşte libertatea religioasă  
şi de conştiinŃă, cu pactele internaŃionale privind respectarea drepturilor omului la care România 
a aderat. 

19. Dreptul confesiunilor religioase şi a grupurilor de credincioşi de a ajuta material  
pe credincioşii persecutaŃi, (concediaŃi, condamnaŃi, retrogradaŃi, exmatriculaŃi) pentru 
convingerile lor. 

Dreptul de a constitui fonduri, colecte, de a primi daruri din Ńară şi străinătate în  
scopul de a-i ajuta pe ei şi pe familiile lor. 

20. Dreptul credincioşilor condamnaŃi pentru convingerile lor religioase de a fi  
vizitaŃi de credincioşi, preoŃi, pastori şi familie, precum şi dreptul de a poseda minimum de 
literatură religioasă (Biblie, carte de cîntări, carte de rugăciuni, catehism etc.). 

Dreptul celor condamnaŃi de a li se acorda asistenŃă religioasă la cerere. 
21. Dreptul bisericilor şi adunărilor de credincioşi de a cumpăra, primi, poseda şi 

folosi mijloace de transport în comun, şi dreptul de a-şi angaja un şofer. 
22. Dreptul de a anunŃa prin afişe şi în general prin mijloace vizuale ca: anunŃuri 

luminoase, distribuirea de invitaŃii etc., organizarea unor manifestări religioase ca: congrese 
teologice, evanghelizări, studii biblice etc. 

Dreptul de a organiza manifestări religioase de masă, în săli publice şi pe  
stadioane. 

23. Dreptul bisericilor de a-şi angaja preoŃi sau pastori prin contract încheiat între 
părŃi, fără aprobarea departamentului cultelor. 

Dreptul bisericilor de a-şi angaja şi şcolariza misionari, evanghelişti, dirijori,  
numai prin contract direct, fără o altă aprobare. 

24. ObligaŃia Departamentului Cultelor de a da numai în scris orice fel de instrucŃiuni 
trimise conducerilor confesiunilor religioase, fundamentarea legală a tuturor instrucŃiunilor şi 
publicarea oricăror asemenea instrucŃiuni în organele de presă ale confesiunilor. 

Necesitatea unei reforme care să aşeze relaŃiile dintre stat şi biserică pe o nouă bază,  
în care arbitrariul şi persecuŃia să fie înlocuite cu respectul reciproc, loialitatea faŃă de constituŃie 
şi cooperare umanitară, se impune cu atît mai mult cu cît Departamentul Cultelor şi-a depăşit cu 
totul atribuŃiile şi a devenit în ultimii 30 de ani o sursă neîntreruptă de abuzuri, măsuri restrictive 
şi presiuni psihologice asupra slujitorilor bisericii.  Astfel, în loc de a promova bunele relaŃii 
dintre stat şi biserică, şi de a sprijini eforturile de înfrăŃire şi colaborare a tuturor cultelor 
religioase, prin practicile şi metodele folosite pînă acum, Departamentul Cultelor a zdruncinat 
încrederea maselor de creştini în politica Guvernului R.S. România şi a P.C. Român, iar prin o 
politică abilă de influenŃare şi intimidare a dus la crearea unei prăpăstii adînci între poporul 
creştin şi slujitorii săi oficiali. 

Noi nu sîntem marxişti, ci creştini, dar apreciem şi susŃinem politica externă a 
partidului şi guvernului Român.  Idealul partidului şi guvernului român este un stat liber. 

Idealul nostru, al creştinilor este o biserică liberă într-un stat liber.  Satisfacerea  
acestui program de revendicări va da posibilitatea trecerii de la confruntare şi persecuŃie, la 
dialog şi cooperare între o biserică liberă şi un stat liber. 
Bucureşti 5 iulie 1978 
Comitetul Creştin Român: ”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de ConştiinŃă” (A.L.R.C.) 
 
1.   Pavel Nicolescu    baptist  12.  Nicolae Păulescu   baptist 
2.   Dimitrie Ianculovici baptist  13.  Ionel Prejban  baptist 
3.   Ioan Moldovan  baptist  14.  Trifon Gîrboni  penticostal 
4.   Nicolae Traian Bogdan  baptist  15.  Vasile DochiŃa  baptist 
5.   Petru CocîrŃeu  baptist  16.  Ioan Dîmbeanu  baptist 
6.   Emerich Iuhasz  baptist  17.  Zoltan Vereş  baptist 
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7.   Nicolae Rădoi   baptist  18.  Ioan Flonta  baptist 
8.   Ioan Brisc   baptist  19.  Radu Căpuşan  baptist 
9.   Ludovic Osvath  baptist  20.  Iosif  Enyedi  baptist 
10. Gheorghe Braşoveanu ortodox 21.  Viorel Codreanu  baptist 
11. Pavel Spunei  baptist  22.  Marin Bălaş  baptist 

23.  Vasile Lucaci  baptist 
24.  Viorel Zerge  baptist 
25.  Ioan Teleagă  baptist 
26.  Ioan Teodosiu  baptist 
27.  Ioan Mircu  baptist 

 
 
 
(documentul următor fiind disponibil în copie xerox, ultimul rând al paginii, de multe ori a fost 
în afara ariei de copiere, prin urmare nu poate fi citit sau poate fi doar aproximat după anumite 
caracteristici ale părŃii superioare a literelor) 
 
COMITETUL CREŞTIN ROMÂN    DOCUMENTUL NR.11 
”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de  
 ConştiinŃă (A.L.R.C.) 
Afiliat la ”Christian Solidarity 
International” cu sediul la Zürich, 
  ElveŃia 
 

BISERICA ŞI STATUL 
  
 
 FaŃă de Biserică, Statul Român a adoptat anumite principii menite să creeze şi să menŃină 
respectul reciproc, cooperarea şi buna înŃelegere între aceste două instituŃii. 
 Cu aceste principii, exprimate prin legi, Pacte şi decrete, vine în contradicŃie ideologia şi 
practica ateistă, marxistă.  Aceste principii ale ideologiei marxiste cer să se facă totul pentru ca 
religia şi Biserica să dispară.  În ciuda acestor aşteptări Biserica este în plin progres. 
 Atitudinea pe care Statul o practică faŃă de Biserică este dictată nu de principii 
convenŃionale, adoptate sub presiunea realităŃii şi conjuncturilor interne şi internaŃionale, ci de 
acele principii care sînt proprii Statului, intim legate de esenŃa şi de modul de gîndire dominant. 
De aceea nu ne miră restrîngerea libertăŃii religioase, existenŃa urii şi discriminării pe tărîmul 
religiei în România, existenŃa unui continuu conflict surd şi deseori evident între biserică şi Stat.  
Căci două puncte de vedere total opuse asupra aceluiaşi lucru, nu pot coexista paşnic, ci cel mai 
puternic va învinge, în cazul nostru cel ideologic.  Aceasta atît timp cît amploarea viziunii 
marxiste antireligioase se va menŃine, iar principiile oficiale şi legale nu vor fi luate în serios. 
 Credem însă că un rol deosebit în societate îl are Biserica.  Ea n-a avut posibilitatea să 
demonstreze încă Statului ateu locul ei actual şi legitim, rolul ei pozitiv şi progresist, pentru a 
sfărîma astfel de mentalităŃi învechite şi prejudecăŃile materialiste prin care este privită. 
 ”Cu toate greşelile ei, Biserica este cea mai bună instituŃie slujitoare pe pămînt.  Ea are 
mulŃi critici dar n-are nici un rival în lucrarea de mîntuire a omenirii. 
..... leprozerii şi azile, oriunde a fost liberă să le facă.  Biserica, în ce are ea mai bun, zdrobeşte 
toate barierele de clasă şi de rasă, şi face ca omenirea să se simtă una. 
Biserica a fost şi este mama mişcărilor nobile.  Ea este o societate creatoare.  Ea este cea care a 
dat naştere artelor, educaŃiei, reformei, mişcărilor misionare, democraŃiei.  DemocraŃia modernă 
este copilul credinŃei creştine. 
DemocraŃia se bazează pe o anumită concepŃie despre Dumnezeu şi de aici despre om şi de aici 
despre guvernămînt. 
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 ”DemocraŃia – spune Thomas Mann – este expresia politică a creştinismului.” 
 În Biserică oamenii fac o pauză, pentru ca sigiliul EternităŃii să fie imprimat în 
fulgerătoarele clipe ale timpului.  Din această închinare lui Dumnezeu, izvorăsc impulsuri şi 
mişcări în serviciul omului.” 
 
 Oricum, Biserica şi Statul, aceste două instituŃii, nu şi-au spus încă una alteia ultimul şi 
deplinul cuvînt. 
 Pe zi ce trece devine tot mai evident faptul că în România se depun eforturi susŃinute 
menite să ducă la desfiinŃarea Bisericii. 
Numeroase acŃiuni au fost iniŃiate pentru restrîngerea sistematică a libertăŃii religioase. 
 Prigoana religioasă a cuprins nu numai pe creştini ca indivizi, ci şi întreaga viaŃă 
religioasă, incluzînd aspectele spirituale şi materiale ale acesteia. 
 Un aspect al prigoanei religioase îl constituie problema eliberării autorizaŃiilor de 
construcŃie şi renovare a bisericilor creştine.  În documentul nr.4 intitulat ”Program de 
Revendicări”, elaborat de Comitetul Creştin Român ALRC, la punctul 4, se cerea organelor de 
partid şi de stat următoarele: 
-  Dreptul de a construi, de a cumpăra sau de a închiria locaşuri de închinăciune, fără 
a fi nevoie de aprobarea Departamentului Cultelor. 
-  Respectarea strictă a dreptului de a deschide noi biserici locale, cercuri de lucru şi parohii; 
-  Dreptul de a repara sau reconstrui toate imobilele din dotarea cultică afectate de  
cutremur, biserici, case de rugăciuni, case parohiale, şcoli teologice etc.; 
-  Încetarea oricăror presiuni exercitate asupra unor proprietari care doresc să vîndă sau să 
închirieze imobile sau terenuri unor grupuri de credincioşi sau organizaŃii bisericeşti pentru a fi 
folosite în scopuri religioase; 
-  Dreptul de proprietate asupra bisericilor, asupra obiectelor liturgice şi asupra  
donaŃiilor; 
-  Înscrierea şi întabularea ca proprietate cultică fără aprobarea Departamentului 
Cultelor a oricăror imobile cumpărate sau construite. 
 
 Asupra acestei probleme ne vom opri de data aceasta, prezentîndu-vă cîteva cazuri.  Dar 
mai întîi să vedem care sînt motivele care-i determină pe credincioşi să solicite autorităŃilor 
eliberarea autorizaŃiilor de renovare şi construire a bisericilor. 
 

a) Datorită vechimii mari a clădirilor, fiind construite din material necorespunzător, acestea 
nu mai corespund, prezentînd pericol de prăbuşire; 

b) Creşterea numărului mare de membri, localurile devin neîncăpătoare, oficierea serviciilor 
religioase se desfăşoară în condiŃii necorespunzătoare; 

c) În urma cutremurului din martie 1977 multe biserici au fost grav afectate. 
 

Nemaiputînd suporta condiŃiile grele în care au fost nevoiŃi să-şi desfăşoare serviciile 
religioase, văzînd că rezolvarea problemei întîrzie, multe comunităŃi şi biserici au fost 
nevoite să treacă la consolidarea şi reconstruirea bisericilor.  Răspunsul autorităŃilor la aceste 
acŃiuni a fost prompt: sistarea lucrărilor de construire, sancŃionarea constructorilor cu amenzi 
foarte mari, închiderea localurilor de închinăciune şi în ultimă instanŃă demolarea lor. 
 Pentru a ilustra cele spuse mai sus, iată cîteva cazuri: 

 
BISERICA BAPTISTĂ DIN NEGRENI, JUDEłUL CLUJ 

 A fost construită în anul 1914, din lemn vechi, reziduri şi pămînt, fundaŃia avînd numai 
40 cm. adîncime.  În anul 1969, datorită vechimii mari a construcŃiei şi a materialelor de 
calitate inferioară, credincioşii baptişti din Negreni au început primele demersuri pentru 
reconstruire.  În 1977 Departamentul Cultelor aprobă reconstruirea bisericii şi în octombrie 
1977 trimite aprobarea la Cluj, dar aici este reŃinută.  În anul 1978 o delegaŃie de creştini 
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baptişti din Negreni şi Cluj au fost în audienŃă la....(probabil: Consiliul popular JudeŃean 
Cluj, la vicepreşedintele Nicolae....) 
În luna iulie a aceluiaşi an aceeaşi delegaŃie a solicitat o nouă audienŃă la consiliul Popular 
judeŃean Cluj.  De data aceasta au fost daŃi afară de vicepreşedintele Beurean.  Avînd în 
vedere situaŃia deplorabilă a construcŃiei, în luna martie 1979 s-a deplasat la Negreni o 
comisie de specialişti din Cluj.  Comisia a constatat următoarele: 
-  Datorită vechimii mari a construcŃiei şi a materialelor de calitate inferioară, clădirea 
prezintă pericolul de a-şi pierde stabilitatea.  Pentru a evita eventualele accidente este necesar 
să se efectueze consolidări provizorii, prin sprijinirea structurii de rezistenŃă a clădirii.  
Clădirea va putea fi folosită în continuare numai după executarea consolidării necesare.  
(Dosar: Consiliul Popular al JudeŃului Cluj nr.116/14 din 1979).  Astfel în 30 aprilie 1979 s-
au început lucrările de reconstruire a bisericii şi au continuat pînă în 7 mai 1979, cînd 
lucrarea a fost oprită de şeful de post din comună.  În data de 8 mai ’79, creştinii au reînceput 
lucrul, dar numai cîteva ore mai tîrziu şi-au făcut apariŃia primarul comunei împreună cu doi 
mili Ńieni, care au aplicat amenzi în valoare totală de 44.500 lei.  Dar nici amenzile şi nici 
ameninŃările nu i-au înspăimîntat pe credincioşi.  Aceştia au continuat lucrul noaptea pînă 
cînd biserica a fost ridicată.  S-au primit ajutoare din toată Ńara.  În prezent se execută 
ultimile lucrări de finisare. 
Cu ocazia acestor lucrări au fost amendaŃi următorii credincioşi: 
-  Avram Vasile, în vîrstă de 66 ani.  Nu are nici un sprijin material sau financiar din partea 
statului.  Este agricultor.  Are un venit anual de 2.000 lei.  A fost amendat cu suma de 6.000 
lei. 
-  Cristea Vasile, căsătorit, cu doi copii.  A fost amendat cu suma de 8.500 lei. 
-  Jurca Vasile, amendat cu 5.500 lei. 
-  Tîrlea Petru, în vîrstă de 70 ani.  Are un venit anual de 1.000 lei.  A fost amendat cu 3.000 
lei. 
-  Gabrian Teodor, amendat cu 2.500 lei. 
-  Mîrza Vasile, amendat cu 3.000 lei. 
-  Jurca Gheorghe, amendat cu 4.000 lei. 
-  Bus Ambrozie, amendat cu 4.000 lei. 
-  pop Vasile, amendat cu 2.500 lei. 
-  Un credincios din Oradea, amendat cu 2.500 lei 
... 
-  Enyedi Iosif, amendat cu 1.000 lei 
-  Mesesan Teodor, amendat cu 1.000 lei. 
-  Manea Ioan, amendat cu 1.000 lei. 
 
 Este important de reŃinut că atît în acest caz, cît şi în cazurile pe care le vom prezenta în 
continuare, s-au aplicat amenzi la cei ce au participat la lucrările de construire a localului şi 
nu beneficiarului, cum prevede legea.  În cazul de faŃă beneficiarul fiind Biserica Baptistă 
Negreni. 
 

BISERICA BAPTISTĂ GÎRBĂU, JUDEłUL CLUJ 
 
 A fost construită în anul 1905 din material rezidual, piatră, lemn vechi, pămînt. 
Cauzele care au necesitat renovarea bisericii au fost zidurile crăpate, acoperişul deplasat, 
plafonul care ameninŃa cu prăbuşirea, răceala din interiorul clădirii plină de igrasie. 
Datorită acestor cauze credincioşii din Gîrbău au solicitat Uniunii Baptiste aprobarea 
efectuării lucrărilor de renovare.  Au primit aprobarea printr-un deviz de lucrări.  Acest deviz 
a fost prezentat Consiliului Popular Gîrbău care l-a vizat, deci l-a aprobat.  Cînd s-au început 
lucrările de schimbare a geamurilor, zidul de piatră fiind foarte slab a crăpat, s-a dărîmat, 
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fiind necesară înlocuirea lui cu un nou zid de cărămidă.  Acoperişul clădirii nu a fost dat jos, 
lucrările efectuîndu-se prin sprijinirea acoperişului. 
 Lucrările de renovare au început în 27 iunie 1979 şi s-au desfăşurat normal aproape pînă 
la terminarea zidăriei.  Dar la 10 iulie 1979 au intervenit autorităŃile, reprezentantul direcŃiei 
sistematizare Cluj, primarul comunei, viceprimarul comunei, nelipsind nici organele de 
mili Ńie.  MenŃionăm că atitudinea organelor de stat faŃă de credincioşi a fost extrem de dură, 
aducîndu-se injurii grosolane, calomnii şi insulte nestăvilite la adresa credincioşilor după 
care au ordonat oprirea lucrărilor, sancŃionînd cu amenzi a cîte 3.000 lei pe trei baptişti.  De 
la 10 iulie n-a mai fost linişte.  Totuşi credincioşii s-au organizat şi au continuat lucrările de 
zidărie.  Din nou au intervenit autorităŃile, au oprit lucrările şi au aplicat amenzi.  De data 
aceasta au fost luaŃi de acasă şi alŃi credincioşi şi duşi la postul de miliŃie, unde au fost .... 
Unul dintre aceştia a fost Tantoş Ioan, care a fost amendat şi în 10 iulie 1979 cu suma de 
3.000 lei. 
 În data de 10 iulie s-a ordonat sistarea lucrărilor de construcŃie.  Organele de stat au emis 
o decizie de demolare a Bisericii Baptiste Gîrbău.  Decizia cu nr.21 din 19 iulie 1979, în care 
se cerea demolarea de către credincioşi a localului, în termen de 20 zile, în caz contrar se vor 
lua măsuri de demolare de către organele locale, iar dacă va fi nevoie se va cere ajutor de la o 
unitate de construcŃii. 
 Nici aceste ameninŃări nu i-a speriat pe credincioşii din Gîrbău.  Reluarea lucrărilor de 
finisare a necesitat o reorganizare, astfel că la 23 august ’79 au sosit baptişti din mai multe 
localităŃi gata să dea ajutor fraŃilor lor din Gîrbău.  Aşa dar la 23 august 1979 s-au executat 
lucrări de dulgherie, zidărie etc.  În ziua de 24 august 1979 orele 10, au intervenit organele 
locale din nou şi au aplicat 17 amenzi a cîte 3.000 lei creştinilor.  Au ordonat sistarea 
lucrărilor, dar credincioşii nu s-au lăsat intimidaŃi, ci au continuat lucrul. 
 În aceiaşi zi între orele 15-16 din nou au intervenit organele locale, oprind pentru scurt 
timp lucrul.  În 25 august ’79 s-a reînceput lucrul.  La orele 10 au sosit organele de miliŃie şi 
primarul năpustindu-se asupra creştinilor.  Comportamentul organelor de stat a fost deosebit 
de dur şi de această dată, apoi au dispus ca organele de miliŃie să patruleze în faŃa bisericii.  
Astfel lucrările de construire a bisericii au fost oprite, iar creştinii au fost siliŃi şi nevoiŃi să 
oficieze serviciile religioase sub schele.  Să nu uităm că iarna bate la uşă. 
Aşadar creştinii din Gîrbău au fost amendaŃi în total cu suma de 73.000 lei: 
- Tantoş Ioan, amendat cu 6.000 lei; 
-  Faina Cornel, amendat cu 3.000 lei; 
-  Pîrvu Ioan, amendat cu 3.000 lei; 
-  Pasca Aurel, amendat cu 3.000 lei; 
-  Boanca Ioan, amendat cu 3.000 lei; 
-  Boanca Vasile, amendat cu 2.500 lei; 
-  Jula Vasile, amendat cu 2.000 lei. 
 La acestea se adaugă amenzile aplicate în 24 august 1979 în valoare de 51.000 lei. 
... 

BISERICA PENTECOSTALĂ ”FILADELFIA” – MEDIA Ş 
 
 Încă din anul 1973 s-au făcut demersuri pentru aprobarea autorizaŃiei de funcŃionare. 
 În 27 octombrie 1977 a avut loc deschiderea Bisericii Pentecostale Mediaş, din str. Hula 
Nouă.  La început au fost 5 familii.  După numai 8 luni de funcŃionare, Biserica număra 463 
de persoane.  În 8 luni au primit botezul nou-testamental 135 persoane.  Văzînd avîntul pe 
care l-a luat această biserică şi dorind cu orice chip distrugerea ei, autorităŃile au trecut la 
acŃiune, începîndu-se cu exercitarea unor presiuni mari asupra predicatorilor, care erau şi 
responsabilii bisericii: Samu Ioan, Lăcătuş Viorel, Francisc Paris, cerînduli-se să închidă 
biserica.  Au fost ameninŃaŃi cu închisoarea şi într-adevăr la 4 noiembrie 1978 cei trei 
credincioşi menŃionaŃi mai sus au fost condamnaŃi conform Decretului 153 la cîte 6 luni 
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închisoare, acuza fiind: ”constituirea într-un grup anarhist”, ”grupul anarhist” fiind Biserica 
Pentecostală. 
Cu toate aceste măsuri represive la amvonul bisericii s-au ridicat alŃi bărbaŃi, care continuau 
să-l propovădiuască pe Isus Hristos.  Biserica a devenit mai fierbinte.  Dar autorităŃile au 
continuat lupta împotriva ei.  La 15 decembrie 1978 au fost anchetaŃi în închisoare cei trei 
predicatori întemniŃaŃi.  Li s-a cerut informaŃii despre cei care continuau să predice în 
biserică şi li s-a promis că în curînd cei care predică vor fi aduşi lîngă ei în închisoare. 
 În data de 22 ianuarie 1979 a avut loc la Alba Iulia recursul celor doi predicatori în urma 
protestului prin greva foamei timp de 10 zile, Ńinută de Samu Ioan şi Lăcătuş Viorel în 
închisoare.  S-a interzis oricărui avocat să ia apărarea lui Samu Ioan.   
La recurs, cînd Samu Ioan a încercat să se apere singur a fost scos afară din sală de un 
gardian, din ordinul judecătorului.  În sală s-a produs rumoare, asistenŃa dîndu-şi seama de 
nedreptatea făcută creştinilor.  Judecătorul a apelat la miliŃie.  În scurt timp au intrat în sală 
20 de miliŃieni cu bastoane de cauciuc în mînă.  Aceştia au bruscat pe Lusca Dumitru 
smulgîndu-i din braŃe fetiŃa de 2 ani şi sub loviturile bastoanelor a fost urcat într-o dubă, 
arestat şi condamnat apoi la 6 luni închisoare.  SoŃia lui Samu Ioan, gravidă în luna a opta, a 
fost lovită în mod barbar de miliŃieni cu bastoanele, cu pumnii şi cu cizmele. 
 Au fost arestaŃi şi condamnaŃi următorii credincioşi: 
....... 
-  Iancu Nicolae, tată a unui copil, la 6 luni; 
-  Ciura Alexandru, tată a 5 copii, la 6 luni; 
-  Ciuran Emilian, la 6 luni; 
-  Lusca Ioan, tată a 10 copii, la 6 luni; 
-  Lusca Dumitru, tată a unui copil, la 6 luni; 
-  Lusca Ileana, la 3 luni cu suspendare; 
Alte 10 persoane au fost anchetate şi amendate: 
-  Onica Ştefan cu 4.500 lei; 
-  Suster Emil cu 4.000 lei; 
-  Musca Agafia cu 1.000 lei; 
-  LetiŃia          cu 1.000 lei; 
-  Horvath Victor cu 1.000 lei; 
-  Lusca Agafia cu 1.000 lei; 
-  Lusca Olimpia cu 1.000 lei; 
-  Iancu Rozalia cu 1.000 lei; 
-  Lupea Viorel cu 1.000 lei; 
-  Horvat Lina cu 1.000 lei; 
MulŃi alŃi membri ai acestei biserici au fost ameninŃaŃi cu închisoarea.  Cu toate acestea 
biserica funcŃionează în ciuda marilor greutăŃi prin care a trecut şi trece. 
 

BISERICA BAPTISTĂ NR.2 REŞIłA 
 

 O sută douăzeci de credincioşi, întrunind toate condiŃiile prevăzute în Statutul de 
organizare al Cultului Baptist au constituit Biserica nr.2. 
 Astfel, Cornel Ionaş, unul din membrii bisericii a cumpărat o casă pe care a donat-o 
pentru a servi ca locaş de închinăciune. 
 În data de 16 august 1979, biserica a fost amendată cu 3.000 lei.  La 19 august ’79 s-a 
oficiat inaugurarea ei.  În scurt timp localul a devenit neîncăpător.  Ca urmare a acestui fapt 
... (probabil: s-au făcut unele lucrări de amenajare ....)... s-au făcut numai în interiorul 
bisericii. 
 La 6 septembrie 1979 au intervenit autorităŃile, au oprit lucrările şi au aplicat amenzi în 
valoare totală de 123.000 lei. 
Au fost amendaŃi următorii: 
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 -  Cornel Ioanş amendat cu 8.000 lei, făcîndu-se totodată mari presiuni asupra lui şi 
ameninŃat cu darea afară din servici pentru faptul că a donat casa cumpărată de el, bisericii. 
 -  Strava Manole, amendat cu 16.000 lei; 
 -  Rus Vasile, amendat cu 16.000 lei; 
 -  Ilie Craioveanu, amendat cu 16.000 lei; 
 -  Hutman , amendat cu 16.000 lei; 
 -  Fisteac , amendat cu 16.000 lei; 
 -  Jurma , amendat cu 16.000 lei; 
 -  Drăgoi Paul , amendat cu 16.000 lei. 
 

BISERICA BAPTISTĂ NR.4 DIN TIMIŞOARA 
 

 Un grup de 50 de baptişti s-au desprins de Biserica nr. 2 din Timişoara, pentru a forma o 
nouă biserică, în conformitate cu prevederile legale.  De mai bine de un an de zile s-au făcut 
demersurile necesare la autorităŃi, Comunitate, Uniune, Departamentul Cultelor.  Aceşti 
credincioşi au cumpărat legal o casă în cartierul ”Vii”.  Văzînd că Departamentul Cultelor şi 
Uniunea Baptistă nu dau nici un semn de viaŃă, termenul legal pentru a răspunde 
demersurilor făcute de credincioşii amintiŃi mai sus fiind depăşit de mult, creştinii au 
inaugurat Biserica nr.4 în data de 7 octombrie 1979.  Cu două zile înainte de inaugurare în 
data de 5 octombrie 1979, au fost anchetaŃi de către organele de securitate Tărniceru Casian 
şi Toşitiu Aurel.  Cel din urmă fiind încă odată arestat în data de 6 iunie 1979 şi condamnat 
la 3 luni închisoare, dar a fost eliberat două zile mai tîrziu în 8 iunie, după ce a făcut două 
atacuri de cord la arestul din Timişoara. 
 Cei doi au fost ameninŃaŃi că vor fi condamnaŃi pentru (probabil: închisoare) şi 
autorităŃile s-au declarat împotriva deschiderii......... 
 După inaugurarea Bisericii, care totuşi a avut loc în data de 7 oct.79 Toşitiu Aurel a fost 
din nou anchetat de către maiorul de securitate Guiaş, în ziua de 8 octombrie ’79.  Maiorul l-
a ameninŃat că-i vor putrezi oasele în închisoare, chiar dacă data trecută i s-a dat drumul ca să 
nu moară în închisoare.  I s-a spus că vor fi arestaŃi şi alŃi membri activi din biserica nr.4, ca 
să fie în compania fratelui lor Dimitrie Ianculovici, membru fondator al comitetului ALRC.  
Au fost amendaŃi apoi cu cîte 50 lei. 
...................................................................................................................... 
(urmează încă 15 cazuri de biserici penticostale, ortodoxe, baptiste) 
....................................................................................................... 
Am putea continua să prezentăm încă zeci de cazuri tot atît de grave, în care autorităŃile 
refuză eliberarea autorizaŃiilor de construcŃie, şi măsurile pe care acestea le iau împotriva 
comunităŃilor de credincioşi, care nemaiavînd altă soluŃie trec la reconstruirea bisericilor. 
 Prin ConstituŃie, Pacte, legi şi decrete, emise sau semnate, românia garantează creştinilor 
din cele 14 Culte recunoscute anumite drepturi şi libertăŃi, care însă, trebuie s-o spunem spre 
regretul nostru, sînt încălcate.  Şi această încălcare nu Ńine de domeniul accidentului, ci 
constituie o acŃiune sistematică, îndîrjită şi generalizată la scară naŃională, îndreptată spre 
anularea totală a drepturilor şi libertăŃilor religioase. 
 În ciuda acestor acŃiuni, creştinii continuă să Ńină capul sus, convinşi că viitorul este de 
partea lor. Ei iau durerile şi le transformă în dureri ale naşterii, producînd mişcări noi şi chiar 
atunci cînd sînt supuşi prigonirilor şi limit ărilor. 
 Creştinii nu pierd niciodată.  Ei înving întotdeauna.  Cînd se spune că sînt înfrînŃi se 
greşeşte.  Iată ce mărturisesc ei: 
 

„Noi ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce 
răbdare, răbdarea aduce biruinŃă în încercare, iar biruinŃa aceasta aduce 
nădejdea...” 
    Romani 5:3-4 
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 Considerăm că singura atitudine justă şi legală ce poate fi luată de autorităŃile de stat este 
aceea de: 

-  Încetarea prigoanei religioase în România; 
-  Rezolvarea cazurilor prezentate în această lucrare şi a tuturor celorlalte nedreptăŃi 
menŃionate cu alte ocazii 
-  Asigurarea respectării unei depline libertăŃi religioase şi de conştiinŃă. 

    Semnează: 
   Comitetul Creştin Român 
  Apărarea LibertăŃii Religioase şi  
  de ConştiinŃă 

 
 
 

Prin luna noiembrie 2006 s-a ivit ocazia luării unui interviu fratelui 
Vuc Viorel cu privire la evenimentele din Caransebeş şi înfiinŃarea 
A.L.R.C.-ului.  Se redă mai jos transcrierea, aproape integrală, a 
acelui interviu, cu specificul unei discuŃii libere. 
 
-  Deci în 1978 s-au petrecut evenimentele din Caransebeş, când am 
fost ales diacon al bisericii şi tot în vremea aceea se înfiinŃase un 
comitet numit ALRC, Apărarea LibertăŃii Religioase şi de 
ConştiinŃă şi în comitetul acesta aveam trei persoane membri din 
biserică.  Problema, confruntarea era... 
 
-  Cei trei cine erau? 
 

-  Fr. Petrică CocîrŃeu, fr. Nicolae Rădoi şi Fr. Petru Selea, de fapt  ulterior s-a mai înscris unul , 
deci cu ăştia am pornit , e vorba de  fr. Heliade, aşa îl chemă.  Din partea Uniunii am fost 
avertizaŃi printr-o  circulară, cum se făcea atunci, că ar fi bine să luăm o poziŃie cu biserica faŃă 
de persoanele astea şi să-i excludem. Noi ne-am întrunit, comitetul de atunci, am discutat şi noi 
n-am găsit că este drept ca să-i excludem, pentru că noi n-am socotit că e cădere în păcat. Pentru 
că ei spuneau lucrurilor pe nume, asta nu e păcat şi luptau pentru libertatea noastră religioasă. 
Pentru că noi n-am ascultat de Uniune,  au venit ei la noi.  Ne-au spus că în data de vor veni, 
consiliul Uniunii şi împreună cu Comunitatea de Timişoara, să ne înlăture pe noi.  Noi am făcut 
o hârtie către dumnealor şi i-am rugat să vie mai devreme.  Biserica începea la ora şapte şi noi le-
am propus la ora cinci să avem o stare de vorbă.   Am căutat, într-adevăr au venit, şi am căutat ca 
la întâlnirea aceea să le spunem să nu facă jocul SecurităŃii, pentru că securitatea era incomodată 
de Comitetul ALRC, nu Uniunea.  Noi luptam pentru lucruri care Uniunea trebuia de fapt să le 
apere dar... şi le-a scăpat, normal. 
Preşedinte era fr. Mara şi Bărbătei era secretar general şi łunea era redactor şef. 
 
- Dar, şi ei erau prinşi... 
 
-  Erau prinşi într-un cleşte, ne-am dat seama, că, tot în vremea aceea era votat fr. Olah pentru 
Comunitatea de Oradea şi de nu ştiu câte ori tot o respins să dea avizul Departamentului 
Cultelor, nu-l avizau pe Olah până n-au pus pe cine trebuia, care era acceptat şi de Departament, 
deci era omul în care aveau ei încredere.  Ori, fraŃii noştri, sigur, ascultători fideli pentru 
autorităŃile de atunci, mă refer la Departamentul Cultelor, s-au conformat, şi atunci au venit să ia 
atitudine împotriva noastră.  Noi i-am rugat să nu le facă jocul – ei nu ne-au înŃeles, decizia a fost 
mult mai amplă şi aici s-a întâmplat ceva interesant.  Fratele Rădoi Nicolae, o vorbit cu fratele 
Olah, care pe atunci era păstor pe la Bujac, Arad, să vină în seara aia să predice.  Şi într-adevăr o 
venit – nimeni n-a ştiut decât noi câŃiva - şi sunt chemat de la şedinŃa respectivă, deja era şapte 

 


