Problema cimitirelor
în contextul legislativ
şi social actual
Un domeniu reglementat încă
insuficient în ţara noastră este,
printre altele, şi cel al cimitirelor şi
crematoriilor umane.
În prezent, activităţile din acest
domeniu se desfăşoară preponderent
în baza Ordinului Ministerului
Sănătăţii nr. 261 din 25.06.1982, a HG
nr. 955 din 15.06.2004, precum şi a
normelor elaborate de autorităţile
locale.

M

ajoritatea reglementărilor
în domeniu sunt depăşite,
nemaicorespunzând nici
condiţiilor de viaţă actuale şi nici
normelor europene.
În ceea ce priveşte practica din ţările
U.E., sunt stabilite prin lege reguli
care asigură un caracter decent şi
condiţii civilizate pentru înmormântări şi aducerea ultimului omagiu la
locul de veci al decedatului.
La noi în ţară, în conformitate cu
Legea 489/2006 privind libertatea
religioasă şi regimul general al
cultelor, autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia de
a înfiinţa cimitire comunale şi
orăşeneşti în fiecare localitate.
Cimitirele comunale sau orăşeneşti
se organizează astfel încât să aibă
sectoare corespunzătoare pentru
fiecare cult recunoscut, la cererea
cultelor ce funcţionează în localitatea
respectivă.
De asemenea, unităţile locale ale
cultelor pot avea şi întreţine, atât
singure, cât şi în asociere cu alte
culte, cimitire confesionale pentru
credincioşii lor.
Întrucât există localităţi în care
nu sunt cimitire comunale, iar
unele culte nu au cimitire proprii,
persoanele decedate care au aparţinut
cultelor respective pot fi înhumate
conform ritului propriu în cimitirele
existente. Excepţie de la această regulă
o fac cimitirele aparţinând cultelor
mozaic şi musulman.
Din păcate, de-a lungul anilor, în
nenumărate rânduri credincioşii

penticostali, la fel ca şi cei baptişti sau
creştini după evanghelie au avut de
suferit îngrădiri ale dreptului de a-şi
îngropa în linişte rudele şi prietenii.
Tocmai în sprijinul ideii de a
îmbunătăţii desfăşurarea activităţilor
în acest domeniu, în prezent a fost
elaborat un proiect legislativ privind
cimitirele , crematoriile şi serviciile
funerare la care au fost învitaţi să
aducă amendamente şi reprezentanţii
cultelor religioase, iar forma care a
fost trimisă preşedintelui României
spre promulgare îndeplinea condiţiile
pentru a fi benefică celor interesaţi,
dorind să împace interesele mai
mult sau mai puţin contradictorii.
Patriarhia Română, însă, a propus
Comisiei Juridice a Camerei
Deputaţilor amendamente ce vin
în contradicţie totală cu ceea ce s-a
discutat anterior, precum şi cu dreptul
oricărui cetăţean la o înmormântare
decentă, conformă cu ritualul
cultului de care a aparţinut. Practic,
amendamentele Patriarhiei vin în
contradicţie cu articolele anterioare
ale proiectului de lege, precum şi cu
Legea libertăţii religioase.
Dacă aceste amendamente vor fi
aprobate, ele vor crea un cadru
legislativ care va face să nu ai
dreptul să fi înmormântat în modul
practicat de biserica de care ai
aparţinut, acest lucru fiind posibil
doar dacă în cimitir există un sector
corespunzător cultului în care ai
fost membru şi dacă anterior a fost
semnat un protocol între proprietarul
cimitirului şi unitatea centrală de
cult, protocol în care sunt stipulate
condiţiile religioase, disciplina
canonică a confesiunii, modalitatea
de afişare a denumirii cultului, căruia
îi corespund sectorul din cimitir,
persoanele care reprezintă cultul
sau asociaţia religioasă în relaţia cu
proprietarul, precum şi utilizarea sălii
de ceremonii funerare. Altfel spus,
dacă defunctul nu este de aceeaşi confesiune cu proprietarul cimitirului,
acesta din urmă poate refuza
înhumarea.

O

altă problemă în care
Patriarhia Română nu este de
acord, o reprezintă înfiinţarea
cimitirelor de către întreprizătorii
privaţi, lansând în presă cât şi pe
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site-ul oficial ideea că aceste cimitire
ar produce consecinţe deosebit
de grave, precum şi tulburarea
păcii confesionale în perimetrul
cimitirelor deţinute de operatorii
economici, fundaţii sau asociaţii.
Problema este cu atât mai gravă, cu
cât la nivelul întregii ţări mai mult
de 90% din cimitire sunt confesionale,
ponderea covârşitoare fiind a celor
ortodoxe, iar restul aparţin, în
proporţie considerabilă, autorităţilor
publice locale şi destul de puţine,
altor culte.
Într-un mod care ridică serioase
semne de întrebare Patriarhia
consideră inoportun faptul ca un
credincios ortodox să fie înmormântat
pe o parcelă vecină cu parcela pe care
a fost înmormântat un credincios de o
altă confesiune.
Ne punem întrebarea până unde
poate merge teama unei biserici că ar
putea pierde credincioşi în favoarea
alteia? Cum sunt consideraţi a fi
credincioşii, de fapt? Oameni liberi să
aleagă ceea ce consideră că este drept
şi bun sau copii pe care te gândeşti
cum să îi sancţionezi dacă „se duc
unde nu trebuie”?

D

e ce ar fi o problemă dacă
credincioşii de o confesiune
aud o slujbă de o altă
confesiune?
În ce mod mai putem vorbi de
libertate religioasă, dacă există riscul
să nu ai unde să fi înmormântat, pe
motiv de apartenenţă la un alt cult
religios decât cel majoritar?
La momentul actual, aceste lucruri
pot părea simple vorbe, dar ele se pot
transforma într-o problemă majoră
pentru credincioşii penticostali.
Îngrădind dreptul la o înmormântare
decentă, conformă cu apartenenţa
religioasă a fiecăruia, se îngrădeşte,
practic, dreptul la libertate.
Acum este momentul ca cei care
pot să ajute la corectarea acestor
nedreptăţi să facă acest lucru.
În ceea ce ne privește, noi ne dăm
tot interesul, neuitând că primul
instrument la îndemâna creştinului
este rugăciunea, a noastră şi a
dumneavoastră.
Mina Ianovici, jurist
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