
SUBVENTII SI DEDUCTIBILITATE 

 

Dealungul secolelor, baptistii au fost promotori ai libertatii religioase.  Principiile de 

credinta baptiste au contribuit la democratizarea societatii acolo unde au reusit sa 

exercite o influenta destul de semnificativa.  O dimensiune a identitatii baptiste il 

reprezinta principiul separarii bisericii de stat, dupa dictonul: „O biserica libera, 

intr-un stat liber!” Potrivit acestui principiu, statul nu trebuie sa-si aserveasca 

biserica si nici biserica nu trebuie sa controleze statul.   

 

Un guvern care crede in valoarea implicarii cetateanului in sustinerea bisericii va 

promova politici fiscale de incurajare a acestei implicari.  Dimpotriva, un guvern care 

considera ca statul trebuie sa faca pana si actele de caritate, va acorda subventii.  In 

aceasta situatie, bisericile administreaza o parte din fondurile statului, iar slujitorii lor 

si ceilalti angajati (in proiecte sociale) devin bugetari si chiar functionari publici.  

 

Chiar saptamana aceasta, pe un canal de televiziune, un analist politic se intreba 

retoric, de ce se ocupa bisericile de pereti (cladiri) cand batranii mor din lipsa de 

medicamente si hrana.  Pentru cine construiti daca enoriasii mor?  

 

Personal, consider ca rolul statului ar trebui sa fie acela de a incuraja prin facilitati 

fiscale, efervescenta implicarii cetatenilor sai in sustinerea bisericilor, si atunci 

bisericile ar contribui mai mult la solutionarea problemelor din societate.   

 

Sub influenta bisericilor nationale, unele state chiar democratice practica acordarea 

de subventii pentru activitatea cultelor religioase.  In aceasta privinta, modelul 

german difera radical de cel american in sustinerea activitatii bisericilor.  Potrivit 

modelului german, statul colecteaza un procent in plus de la cei ce isi declara 

apartenenta la o anumita biserica (confesiune) si apoi distribuie suma colectata prin 

impozit, bisericii respective. Astfel, chiar daca bisericile in Germania sunt goale, 

slujitorii lor au asigurata sustinerea financiara.  In modelul american, statul 

incurajeaza cetateanul sa contribuie la sustinerea bisericii din care face parte, prin 

acordarea deductibilitatii si a altor facilitati fiscale.  Daca credinciosii nu contribuie 

catre biserici, statul nu intervine in aceasta problema. 

 

Potrivit prevederilor constitutionale, statul roman are obligatia de a sprijini si 

incuraja activitatea cultelor religioase.  In dezbaterile care au avut loc pe tema legii 

cultelor, majoritatea cultelor religioase au solicitat subventii de la stat pentru 

salarizarea personalului de cult, a corpului profesoral, pentru construirea, repararea si 

intretinerea locasurilor de cult, precum si pentru actiuni de caritate si proiecte sociale.   

 

Astfel, statul roman a optat pentru acordarea  de subventii, fara sa mareasca cota de 

impozitare a celor ce isi declara apartenenta la cultele religioase care beneficiaza de 

aceste subventii.  Ce se intampla in practica?  Statul percepe impozite si taxe de la 

toti cetatenii, si o parte din aceste impozite si taxe sunt redirectionate spre biserici 

dupa principiul proportionalitatii.  Biserica Ortodoxa primeste aproximativ 87% din 

subventii prin Secretariatul de Stat pentru Culte.  Iar, prin parteneriatul realizat intre 

BOR si Stat pentru proiecte sociale, precum si prin contributia autoritatilor locale, 

aceasta beneficiaza de sponsorizare mult mai consistenta.  

  

Consecventa principiilor de credinta, Uniunea Baptista a refuzat subventii de la stat 

si a solicitat aplicarea principiului deductibilitatii.  Deductibilitatea inseamna 

reducerea impozitului datorat de cetateni (credinciosi baptisti) prin deducerea din 

suma ce urmeaza a fi impozitata (salar sau alte venituri), a contributiilor si donatiilor 

acestora catre biserica.  Prin deductibilitate, statul acorda cetateanului dreptul de a 

dirija o parte din venitul sau catre biserica din care face parte.  Totodata, baptistii 

cred ca bisericile trebuiesc sustinute de membrii lor si nu de catre stat.   

 

La numeroasele solicitari ale Uniunii Baptiste, Ministerul Finantelor a raspuns ca 

fara o lege a cultelor nu exista cadrul legal necesar aplicarii deductibilitatii, cu toate 



ca o practica similara exista in cazul sindicatelor.  In fiecare luna, pe statul de plata, 

contributia catre sindicat este dedusa din suma ce urmeaza a fi impozitat si astfel, 

membrii de sindicat beneficiaza de reducerea impozitului.  

 

Aparitia Legii Cultelor in 2006 a insemnat un prim pas in realizarea acestui 

deziderat.  Apoi, aprobarea de catre Guvernul Romaniei in Ianuarie 2008 a Statutului 

Cultului Crestin Baptist, prin articolul 5 aliniatul 4 a consfintit principiul 

deductibilitatii. 

  

Art. 5 alin. (4):  În acord cu prevederile constituţionale şi ale Legii nr. 489/2006 
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, statul român 
promovează sprijinul acordat Cultului Creştin Baptist din România de către 
membrii şi aparţinătorii săi, prin deduceri din impozitul pe venit pentru sumele 
contribuite, şi încurajează sponsorizările către cult, potrivit legii.  
  

Conducerea Uniunii Baptiste ar fi trebuit sa depuna in continuare toate diligentele pe 

langa Ministreul Finantelor pentru aplicarea acestui articol, aprobat de Guvern.    
 

La solicitarea Secretariatului de Stat pentru Culte de a-si defini pozitia in problema 

subventiilor, Consiliul Uniunii a luat hotararea de a accepta subventii de la stat 

pentru proiecte sociale si edilitare.  Daca Uniunea Baptista a renuntat la obtinerea 

deductibilitatii in schimbul subventiilor pentru proiecte sociale si edilitare, atunci, 

C.U. a actionat in detrimentul intereselor generale ale bisericilor baptiste.   

 

S-ar putea ca de subventii sa beneficieze doar cateva biserici, pe criterii subiective si 

doar pentru o anumita perioada, cat exista interes electoral.  Pe cand, deductibilitatea 

ar insemna un sprijin pentru toate bisericile, fara discriminare si fara ingerinte sau 

influente din afara.   

 

In comunism, pastorii "cuminti" erau rasplatiti cu dreptul de a calatori si de a studia 

in strainatate, cu recunoasterea in functii de conducere in cult, cu autorizatii pentru 

reparatii si constructii, obtinute mai usor, etc.   

 

Teama ca in democratie, BANUL va reprezenta instrumentul de control ideologic si 

de influentare politica, ar putea fi justificata.  Oricum, a porni pe drumul dependentei 

financiare de stat este mult mai periculos decat lipsa de fonduri financiare.   

 

Pastor, Vasile Al. Talos 

 

 


