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CUVÂNT ÎNAINTE

Când teologul şi juristul Mihai-Iulian Necula a fost admis la Şcoala
doctorală a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, am considerat demersul domniei sale drept o provocare
ştiinţifică. Societatea românească avea pe agenda publică discuţii legate de
rolul şi locul religiei în contextul democratic, cum ar fi modul prin care poate
fi integrată în planurile de învăţământ pentru studiile preuniversitare. Dat
fiind profilul profesional, i-am propus ca în cadrul studiilor de doctorat să
elaboreze o teză prin care să prezinte protecţia valorilor religioase prin
normele juridice penale. Iniţial, nu am avut sentimentul că debordează de
entuziasm, ulterior mărturisindu-mi că subiectul îi apare ca fiind extrem de
complex. Am fost convins însă, încă de la început, că va reuşi să ducă la bun
sfârşit misiunea pe care i-am încredinţat-o. Lucrarea de faţă este în primul
rând o invitaţie la colocvialitate, aşa cum se doreşte a se sugera chiar prin
imaginea de pe prima copertă. Îndemnul la dialog le este adresat teologilor şi
juriştilor, dar nu îi omite nici pe filosofi şi politicieni. Bibliografia amplă
folosită aduce în prim plan domenii ale vieţii sociale care nu sunt exclusiv ale
dreptului sau ale teologiei ci sunt domenii comune, însă, urmare a unor
evoluţii istorice, sub imperiul autonomizării, se doresc a fi confiscate de către
unul sau de către altul dintre aceste domenii, cu riscul sărăcirii de conţinut şi
de înţelegere. Astfel, lucrarea aduce împreună instituţii sociale care sunt cu
atât mai complexe cu cât la conturarea lor contribuie dreptul şi teologia dar
şi alte domenii de studiu precum istoria, filosofia, sociologia etc. Din această
perspectivă considerăm că lucrarea prezintă interes atât pentru jurişti cât şi
pentru teologi dar şi pentru alte profesii.
Autorul a considerat necesar să înceapă lucrarea cu un Preambul în
care să prezinte în sinteză aspectele pe care le va aborda în cuprinsul
cercetării ştiinţifice. De asemenea, în Introducere răspunde interpelărilor pe
care le-a primit de la jurişti şi teologi cu privire la legitimitatea demersului şi
îşi delimitează cercetarea în câmpul activităţilor teologice. În ceea ce priveşte
consideraţiile cu privire la necesitatea, importanţa şi actualitatea temei, acestea au
rolul de a ne convinge prin argumente din diferite domenii ale cunoaşterii că
cercetarea este utilă, fiind o invitaţie la lectură. Importanţa temei de cercetare
rezidă şi în identificarea rolului religiei în spaţiul public, a rolului pe care
religia creştină îl are de a susţine prin argumente specifice instituţii juridice
actuale. Motivaţia este detaliată fiind susţinută de referinţe pertinente.
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Primul capitol al lucrării intitulat Valori juridice şi religioase, ca de altfel
şi toate celelate care urmează, sunt rezultatul unei cercetări ştiinţifice
riguroase şi amănunţite, construită pe exigenţele unei abordări
interdisciplinare. Dincolo de stabilirea sensului corect al noţiunii de valoare
autorul statuează că valorile, fie ele creştine sau juridice sunt protejate prin
sancţiuni specifice. Tripla diferenţiere între valori juridice, valori religioase şi
valori creştine i-a permis autorului să realizeze o amplă analiză cu privire la
interferenţa dintre valorile juridice şi cele religioase. O analiză teleologică a
izvoarelor dreptului internaţional conduce la ideea că normele internaţionale
vizează creşterea standardelor etice la nivel global.
În baza unui material bibliografic vast autorul redactează capitolul al
II-lea intitulat Istoricul interferenţei dintre valorile juridice şi cele religioase în care
prezintă aspecte interesante ale societăţilor antice ale mai multor popoare,
dar se ocupă şi de evoluţia realităţilor teologico-juridice, precum şi de modul
în care acestea se prezentau în Ţările Române. În acest capitol sunt
prezentate detaliat atât două state teocratice Vatican şi Israel cât şi modele de
guvernământ care adoptă mai mult sau mai puţin valorile religioase.
Capitolul al III-lea având titlul de Protecţia libertăţii religioase în raport cu
alte drepturi şi libertăţi universale evidenţiază, făcând referire la jurisprudenţă dar
şi la recomandările Comisie de la Veneţia limitele libertăţii religioase în raport
cu alte libertăţi precum cea de exprimare.
În capitolul al IV-lea intitulat Valori creştine consacrate în Constituţia
României autorul analizează instituţii juridice constituţionale care au relevanţă
în raport cu valorile creştine. Folosind metoda comparaţiei, dar şi metoda
analitică în capitolul al V-lea denumit Valori religioase protejate prin norme
infraconstituţionale autorul evidenţiază atât asemănările cât şi deosebirile între
valorile religioase şi cele juridice din normele penale, civile şi de dreptul
muncii, făcând şi valoroase propuneri de lege ferenda.
Începând cu capitolul VI cu titlul Tendinţe de dezincriminare a unor fapte,
autorul abordează problematica Eutanasiei care constituie subiect de dispute
atât la nivelul specialiştilor cât şi la nivelul societăţii.
În titlul VII numit Fapte dezincriminate cu relevanţă pentru valorile creştine
sunt analizate faptele de prostituţie şi adulter uzitând regulile dreptului
comparat dar şi homosexualitatea, toate fiind până nu de mult timp
incriminate.
În capitolul VIII intitulat Problematica incriminării unor fapte relevante în
raport cu valorile creştine sunt analizate cerşetoria, circumcizia şi exorcizarea din
perspectiva filosofiei juridice care trebuie să pună la dispoziţia legiuitorului
care face politica penală datele necesare cu privire la unele fapte faţă de care
se pot edicta norme penale sau nu.
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În capitolul al IX intitulat Instrumente juridice pentru păstrarea şi susţinerea
valorilor religioase ca valori juridice protejate autorul prezintă mecanismele şi
instituţiile juridice la nivelul cărora valorile creştine trebuie reprezentate şi
susţinute pentru a face parte din corpusul legislativ.
Finalul lucrării intitulat În loc de concluzii prezintă câteva puncte de
vedere utile pentru politicieni, jurişti şi teologi.
În speranţa că această lucrare este începutul unui drum lung şi
fructuos, dorim autorului mult spor în aprofundarea şi diversificarea
problematicii abordate iar cititorilor lectură plină de folos.
Iaşi, martie, 2020

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
Rector al Universităţii
”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
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PREAMBUL
Adeseori, în ultima perioadă de timp, luăm act de faptul că între
valorile creştine şi valorile secularizate, care iau tot mai des forma valorilor
juridice, se nasc tensiuni susţinute, fiecare în parte, de către grupurile sociale
care aderă la fiecare dintre ele. Auzim frecvent că în privinţa unor proiecte de
lege Biserica a emis un punct de vedere favorabil, de susţinere, sau
dimpotrivă, având ca justificare valorile sale perene, a dezaprobat anumite
iniţiative.
Studiul nostru urmăreşte tocmai să pună în evidenţă punctele de
întâlnire dintre valorile religioase şi valorile juridice precum şi raporturile lor
de susţinere reciprocă, de protecţie sau dimpotrivă de conflict. Realizarea
acestui deziderat presupune un demers gnoseologic cu privire atât la cei doi
susţinători ai celor două tipuri de valori adică Biserica şi Statul cât şi legat de
frământările societăţii civile de susţinere sau de dezaprobare a acestora.
Pentru ca imaginea despre tema noastră să fie cât mai clară, pentru
început am considerat necesar să definim conceptul de valoare atât la modul
general cât şi raportat la valorile juridice şi religioase. Nu în ultimul rând,
având în vedere faptul că identitatea actuală a unor valori juridice şi religioase
ţine şi de evoluţiile istorice, am considerat ca absolut necesar să analizăm
evoluţia în timp a raporturilor dintre valorile juridice şi valorile religioase.
Analiza noastră a abordat apoi tematica valorilor religioase protejate la nivel
constituţional şi infraconstituţional dar şi a celor care nu mai beneficiază de
protecţie.
Firul roşu al cercetării constă în evidenţierea importanţei valorilor
religioase pentru demersurile juridice atât din planul legiferării cât şi din
planul aplicării legii. În actele de legiferare şi de aplicare a legii a ignora sau a
blama valorile religioase este echivalent cu a nu identifica tocmai rădăcinile
adânci ale multora dintre normele juridice.
Lucrarea are la baza teza de doctorat cu titlul: „Valori religioase
protejate prin normele dreptului penal”, realizată sub coordonarea Prof.
Univ. Dr. Tudorel Toader şi susţinută public în data de 02.12.2014 în cadrul
Facultăţii de Drept, care a fost modificată ţinând cont de dispoziţiile legale
mai actuale şi completată prin extinderea analizei problematicii.

13
Extras din volumul:
Necula, M. I. (2020). Valori religioase protejate prin norme juridice.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

14
Extras din volumul:
Necula, M. I. (2020). Valori religioase protejate prin norme juridice.
Iaşi, România: Lumen.

Introducere
Pentru început, am considerat necesar a răspunde mai multor
interpelări care ne-au fost adresate în timpul perioadei de cercetare, în cadrul
unor conferinţe, de către cadre didactice universitare, şi de către doctoranzi
din domeniul juridic, dar şi din domeniul teologic, cu privire la legitimitatea
demersului nostru în calitate de teolog şi preot, de a studia valorile juridice
prin raportare la valorile religioase. Din această perspectivă, preocuparea
noastră a suscitat interes manifestat de către unii în mod pozitiv, prin
aprecieri, dar de către alţii în mod negativ, prin adversitate şi chiar prin
agresivitate verbală, mai ales atunci când unii dintre aceştia din urmă
susţineau că între ştiinţele juridice şi teologie nu este nici o legătură, şi ca
atare o astfel de cercetare nu îşi găseşte obiectul fiind o rătăcire. Temele pe
care le vom aborda vor răspunde multora dintre contestatarii noştri fie
jurişti, fie teologi.
De asemeni, având în vedere că studiul nu a fost realizat în cadrul
unei instituţii de învăţământ teologic, s-a adus în discuţie ideea că cercetarea
noastră prin prisma persoanei care o realizează este străină tradiţiei Bisericii,
adică prezenţa pentru studiu într-un spaţiu laic, şi analiza unei problematici
în parte aparţinând domeniului secular, nu sunt conforme cu duhul Bisericii.
De la început dorim să subliniem faptul că din perspectivă teologică
cercetarea noastră poate fi categorisită ca făcând parte dintre formele de
misiune externă ale Bisericii, întrucât ea nu se adresează exclusiv creştinilor
ortodocşi practicanţi, iar în decursul timpului acest tip de misiune a fost
contestată şi chiar blamată de ortodocşii mai rigorişti, de aceea justificarea
demersului nostru este absolut necesară.
Înţelegem faptul că în domeniul teologic, a nu avea în vedere temelia
pe care se „zideşte” este echivalent cu a rătăci calea. Dealtfel, Sfântul
Apostol Pavel arată că în Biserică suntem „zidiţi pe temelia apostolilor şi a
proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos” (Efeseni
2.20). Aşadar, prezentul demers se doreşte o fi o „zidire” conformă cu
tradiţia vie a Bisericii, dar, în acelaşi timp, dincolo de modelele pe care le are
în vedere aparţinând trecutului, dintre care vom prezenta câteva în cele ce
urmează, se pledează pentru un dialog real între teologie şi drept în ceea ce
ele au comun dar şi în ceea ce momentan le desparte sau chiar le aşează întrun raport de conflict.
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Demersul de a căuta, a identifica şi a alege dintre multele modele din
domeniul teologic câteva care să fie într-adevăr edificatoare pentru cercetarea
noastră poate fi criticat, însă, el are la bază dorinţa de a pune în evidenţă mai
multe tipuri de comunicare, fiecare cu particularităţile sale. Astfel, un prim
tip de comunicare, care este dealtfel paradigmatic, este cel reprezentat de
dialogul dintre Iisus Hristos şi fariseul Nicodim.

Iisus şi Nicodim
Demersul lui Nicodim de a veni în taină la Iisus, aşa cum este
prezentat el în capitolul al 3-lea al Evangheliei după Ioan, relevă
interacţiunea dintre Întemeietorul Bisericii care este Hristos şi învăţătorul de
lege evreu, omul politic din partidul fariseilor şi judecătorul din cadrul
Sinedriului - completul de judecată format din 70 de persoane la care se
adăuga preşedintele care era arhiereul ales în acel an - numit Nicodim. Acesta
nu vine la Iisus în văzul lumii, ci noaptea, în ascuns, iar modul în care îi
răspunde Hristos Domnul ne arată că fariseul acesta era în mod paradoxal
pentru ceea ce ştim noi astazi despre farisei, sincer. Este remarcabil faptul că
deşi Nicodim era „fruntaş al iudeilor” şi avea o vârstă venerabilă totuşi nu
era plafonat, autosuficient şi arogant, ci avea sensibilitatea şi inteligenţa de a
sesiza că Iisus aduce în lume o noutate pe care el nu o cunoaştea aşa cum şiar fi dorit.
Nicodim îl numeşte pe Iisus „rabbi”, adică învăţător şi îi recunoaşte
calitatea de trimis dumnezeiesc pe care o are, atunci când îi spune că „de la
Dumnezeu ai venit (...) de vreme ce faci aceste semne” (In 3.2). Afirmaţia
aceasta putea ascunde ori maniere alese, ori dorinţa de a câştiga bunăvoinţă,
ori manifestări subtile ale vicleniei, însă, răspunsul Mântuitorului ne
îndreptăţeşte să afirmăm că aceste cuvinte exprimă convingerea intimă a lui
Nicodim după mult timp de reflecţie. Pe de altă parte atunci când îl numeşte
pe Iisus „rabbi”, Nicodim aşteaptă de la el un mesaj divin, explicaţii mai
profunde pentru poruncile dumnezeieşti, pe care, în calitate de învăţător de
lege, le explica poporului Israel. Însă, Iisus nu îi vorbeşte despre lege „căci
Hristos este sfârşitul Legii” (Romani. 10.4) ci despre ceea ce este mai presus
de lege şi anume despre iubirea Tatălui ceresc faţă de lume, care a hotărât ca
Fiul Său să se întrupeze, să pătimescă şi să moară pe Cruce pentru ca apoi
prin Pogorârea Sfântului Duh să fie instituit Botezul, „pentru ca cei ce cred
să nu piară ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3.16).
Acest dialog este paradigmatic pentru misiunea internă a Bisericii,
prezentând relaţia ideală dintre credincioşi şi clerul Bisericii care trebuie să le
vorbească acestora în primul rând despre Sfintele Taine ca expresie a iubirii
lui Dumezeu Tatăl manifestată prin Fiul şi având ca scop oferirea vieţii
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