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C A B I N E T M I T R O P O L I T 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16 
700064, IAŞI 
Tel.: +(40) 232/214771 
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Domniei Sale, 
Domnului Deputat Dragoş Adrian Iftime, 
Partidul Democrat-Liberal 

Stimate Domnule Deputat, 

Biserica Ortodoxă Română, ca instituţie ce apără valorile morale în 
societate, nu este şi nu poate fi niciodată de acord cu adoptarea unor acte 
normative care afectează demnitatea şi identitatea omului, ca şi creaţie a lui 
Dumnezeu. 

în aceste vremuri tulburi, în care probleme sociale tot mai numeroase 
frământă întreaga societate, a considera ca făcând parte din sfera normalului fapte 
precum prostituţia şi incestul, înseamnă a fi făcuţi martori la degradarea 
demnităţii umane, trasându-se astfel coordonatele unei noi civilizaţii în contrast 
evident cu modelul tradiţional creştin. 

Ne miră poziţia acelor instituţii ale Statului român, care consideră incestul 
ca fiind un caz de patologie socială şi nu o faptă penală, iar prostituţia ca o 
faptă ce poate fi combătută doar prin sancţiuni de ordin administrativ. 

Dacă luăm în considerare şi faptul că odată cu adoptarea noului Cod penal 
va fi adoptat şi noul Cod civil care prevede că divorţurile vor putea fi 
pronunţate mult mai uşor, iar logodnicii ar putea avea aceleaşi drepturi ca şi 
persoanele căsătorite, putem afirma că preconizatele reglementări din noile 
coduri sunt un atac nu numai la valorile morale ale creştinismului, ci la valorile 
societăţii umane în ansamblul ei care are la baza existentei sale instituţia familiei. 

De aceea, cu deosebit respect, în numele Sinodului Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei, al preoţilor, monahilor şi credincioşilor din Moldova, vă rugăm să luaţi 
atitudine în Parlamentul României şi să respingeţi cu toată fermitatea noile 
propuneri de dezincriminare a faptelor de incest şi prostituţie din noul Cod 
penal şi de devalorizare a căsătoriei din noul Cod civil, atunci când acestea vor 
intra pe ordinea de zi a forului legiuitor. 

Cu preţuire şi binecuvântare, 
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