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STATUTUL

ARTICOLUL I

Numele

Numele acestei organizaÛii BisericeÕti va fi "The Romanian
Orthodox Episcopate of America" în engleze Õte Õi "Episcopia
Ortodox| Român| din America" în româneÕte. Episcopia Ortodox|
Român| din America va fi numit| în cele ce urmeaz| drept:
"Episcopia".

ARTICOLUL II

 Scopuri

Scopurile Episcopiei sunt:
 (a) De a asigura p|strarea, înt|rirea Õi r|spândirea credinÛei

creÕtine ortodoxe;
 (b) De a promova o cât mai activ| Õi mai efectiv| influenÛ| a

Bisericii CreÕtine Ortodoxe Õi a înv|Û|turilor ei în cadrul
parohiilor, Õi între credincioÕii acestora, precum Õi în
întreaga societate, în general;

 (c) De a exercita asupra tuturor p|rÛilor componente, deplin|
autoritate canonic| precum Õi toate puterile administrative,
prev|zute în Statut Õi Regulamente;

 (d) De a activa în vederea realiz |rii unei unite jurisdicÛii
ortodoxe în America de Nord.

ARTICOLUL III

SituaÛÛÛÛia canonic|||| ÕÕÕÕi legal||||

 (a) Episcopia primeÕte autoritatea ei legal| de a funcÛiona ca
o corporaÛie, f|r| scop lucrativ, în virtutea înregistr|rii sale
de c |tre "Michigan Corporation and Securities
Commission" a Statului Michigan, S.U.A., înregistrat| la
data de 2 Decembrie 1945, Õi îmbun|t|Ûit| la 15 Iulie 1953
Õi 30 Noiembrie 1954.
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 (b) Spiritual, Episcopia este sub jurisdic Ûia Õi autoritatea
canonic| a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe în
America, o Biseric| Autocefal| cu jurisdicÛie teritorial| în
America de Nord;

 (c) Administrativ, Episcopia este Õi va r |mâne de sine-
st|t|toare, având dreptul de a legisla prin Congresul
Episcopiei Õi de a se administra Õi a-Õi conduce afacerile
religioase, culturale, educative Õi de caritate prin
funcÛionarii ei aleÕi de c|tre Congresul Episcopiei.

 ARTICOLUL IV

Membrii ÕÕÕÕi jurisdicÛÛÛÛia

(a) Episcopia este compus| din toate Parohiile, OrganizaÛiile
Auxiliare, Misiunile, InstituÛiile Religioase Õi din toÛi
credincioÕii lor, care s'au angajat prin îns|Õi acceptarea lor,
s| r|mân| credincioase scopurilor Õi înv|Û|turilor
CredinÛei CreÕtine Ortodoxe.

 (b) Actul de a cere Õi de a dobândi admiterea în Episcopie sau
în oricare din p|rÛile ei componente, constituie supunere
faÛ| de jurisdicÛia spiritual| Õi juridic| a Episcopiei.

 ARTICOLUL V

AdministraÛÛÛÛia

 (a) Statutul Õi Regulamentele de faÛ| constituie autoritatea
administrativ| Õi de organizare a Episcopiei, a Parohiilor,
Misiunilor, Institu Ûiilor Religioase Õi OrganizaÛiilor ei
Auxiliare.

 (b) Capul Episcopiei, care este Õi cea mai înalt | autoritate
spiritual| a acesteia, este Episcopul. El este ales de c |tre
Congresul Episcopiei Õi administreaz| Episcopia conform
înv|Û|turilor Bisericii Cre Õtine Ortodoxe în toate
chestiunile de ordin spiritual Õi de acord cu hot|rârile
Congresului Episcopiei în toate cele de ordin laic.

 (c) Singura autoritate legislativ| Õi administrativ| în afacerile
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seculare ale Episcopiei este Congresul Episcopiei. El se va
întruni odat| pe an în ÕedinÛ| ordinar| Õi ori de câte ori va
fi necesar în ÕedinÛ| special|. 

 (d) Consiliul Episcopesc este organul executiv prin care
Congresul Episcopiei î Õi exercit | puterile sale
administrative. El se va întruni ori de câte ori va fi nevoie,
dar nu mai puÛin de dou| ori pe an.

 ARTICOLUL VI

Fonduri ÕÕÕÕi propriet|Û|Û|Û|Ûi

 (a) Episcopia, Parohiile, Misiunile, Institu Ûiile Religioase Õi
OrganizaÛiile Auxiliare pot s| posede Õi s| achiziÛioneze
propriet|Ûi imobiliare Õi mobile, pot s|-Õi creeze fonduri,
s| accepte donaÛii, daruri, danii testamentare oferite
gratuit, dotaÛii Õi subsidii.

 (b) Propriet|Ûile bisericeÕti de orice fel, de orice natur| Õi de
orice descriere, nu pot fi vândute, înstr|inate, ori ipotecate,
f|r| permisiunea scris| a Consiliului Episcopesc.

ARTICOLUL VII

Modific||||ri

 (a) Statutul Õi Regulamentele pot fi modificate numai de c|tre
Congresul Episcopiei întrunit în sesiune legislativ|
convocat| în mod special pentru acest scop. Modific|rile
propuse trebuie s | fie înaintate Oficiului (Cancelariei)
Episcopiei cu 120 de zile înainte de întrunirea Congresului
Episcopiei. Forma lor final | va fi trimis| cu poÕta,
delegaÛilor Õi parohiilor, cu 60 de zile înainte de data
începerii lucr|rilor Congresului.

 (b) Atare sesiune legislativ| va putea fi convocat| la hot|rârea
Consiliului Episcopesc sau la cererea unei treimi (1/3) din
num|rul delegaÛilor la Congresul Episcopiei.

 (c) Pentru a avea putere de lege, orice amendament adus
Statutului sau/Õi Regulamentelor, trebuie s| obÛin| voturile
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afirmative a dou| treimi (2/3) din cei prezenÛi Õi cu drept
de vot, în sesiunea legislativ| respectiv|, convocat| pentru
acest scop.
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REGULAMENTE

ARTICOLUL I

EPISCOPUL

SecÛiunea 1

Episcopia este condus| de Episcop, care va avea îndatoririle Õi
prerogativele ce îi sunt acordate de c |tre sfintele canoane ale
Bisericii CreÕtine Ortodoxe. El va supraveghea activit |Ûile
religioase ale clerului, ale mirenilor, ale parohiilor, ale misiunilor,
ale organizaÛiilor auxiliare precum Õi ale oric |ror alte instituÛii
religioase de sub jurisdicÛia Episcopiei. El va avea dreptul de veto
spre a interzice Õi anula orice acÛiuni, rezoluÛii sau decizii contrare
Sfintelor Canoane, înv|Û|turilor Õi tradiÛiilor Bisericii CreÕtine
Ortodoxe.

 SecÛiunea 2

Episcopul este singurul împuternicit ca:
(a) S| împart| tuturor parohiilor Sfântul Mir;
(b) S| dea Parohiilor Sfintele Antimise, pe care le poate

retrage, în cazurile în care constat| c| exist| vreo abatere
dela Sfintele Canoane, înv|Û|turi sau tradiÛii ale Bisericii
CreÕtine Ortodoxe;

(c) S| acorde decretul canonic de funcÛionare a parohiilor;
(d) S| hirotoniseasc| preoÛi Õi diaconi;
(e) S| sfinÛeasc| biserici;
(f) S| fac| vizite canonice parohiilor de sub jurisdicÛia sa;
(g) S| acorde dispense;  
(h) S| ierte abaterile religioase;
(i) S| trimit| scrisori pastorale Õi enciclice clerului Õi

credincioÕilor;
(j) S| confere onoruri Õi s| ridice în grad orice persoan| de

sub jurisdicÛia sa;
(k) S| judece apelurile împotriva deciziilor Consistoriului

Spiritual;



6

(l) S| ia m|suri disciplinare împotriva clerului Õi mirenilor în
toate cazurile care nu necesit| acÛiunea tribunalului
Episcopiei.

SecÛiunea 3

Episcopul va avea de asemenea autoritatea ca:
(a) S| numeasc|, s | transfere Õi s| înlocuiasc| preoÛii Õi

diaconii din parohii;
(b) S| convoace Õi s| prezideze lucr|rile Congresului

Episcopiei Õi Consiliului Episcopesc;
(c) S| administreze Oficiul (Cancelaria) Episcopiei;
(d) S| reprezinte Episcopia în relaÛiile ei externe;
(e) S| semneze toate actele oficiale ale Episcopiei;
(f) S| numeasc| referenÛi, comisii, Õi membri în

departamente;
(g) S| supravegheze redactarea organului oficial "SOLIA-

THE HERALD" Õi a oric|ror alte publicaÛii ale Episcopiei;
(h) S| ia iniÛiativa public|rii, s| încuviinÛeze Õi s |

supravegheze publicarea tuturor c |rÛilor Õi publicaÛiilor
folosite în slujbele bisericeÕti sau în domeniul educaÛiei
religioase;

(i) S| iniÛieze un Centru de Activitate Misionar | (potrivit
Articolului X, SecÛiunea 1).

 SecÛiunea 4

Potrivit cu rangul, demnitatea Õi funcÛiile sale, Episcopul
este îndrept|Ûit la:
(a) ReÕedinÛ| episcopal| cu locuinÛ| precum Õi Oficiul

(Cancelaria) Episcopiei;
(b) Un salariu;
(c) Personalul necesar pentru rezolvarea afacerilor Episcopiei;
(d) S| nu poat| fi tras personal la r |spundere pentru nici o

acÛiune privind Episcopia, potrivit prevederilor Statutului;
(e) VeÕminte precum Õi orice alte obiecte necesare pentru

îndeplinirea îndatoririlor sale ierarhice;
(f) Mijloace de transport pentru îndeplinirea îndatoririlor sale;
(g) Asigurare medical| adecvat| Õi îngrijire în caz de boal|;
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(h) Dreptul de a poseda avere personal| mobil| Õi imobil| Õi
de a dispune de ea;

(i) În caz de retragere voluntar|, dup| împlinirea vârstei de 60
de ani, sau în cazul unei incapacit|Ûi certificat| medical,
dac| a slujit Episcopia, inclusiv p|storirea sa ca Episcop,
pentru o perioad| de zece (10) ani sau mai mult, Episcopul
va avea dreptul la o pensie lunar|, stabilit| de c|tre
Consiliul Episcopesc, necesar| pentru a-i asigura
subsistenÛa Õi buna stare material| pe tot restul vieÛii, în
afar| de cazul în care ar fi fost scos din funcÛie, fie pentru
absenÛ| nejustificat | din Episcopie, fie în urma unei
condamn|ri pentru erezie.

Alegerea ÕÕÕÕi însc||||unarea episcopului

SecÛiunea 5

În cazul de vacanÛ| a Scaunului Episcopal urmaÕul s|u va
fi ales de Congresul Episcopiei chemat în sesiune special|.

SecÛiunea 6

Scaunul Episcopal va fi considerat vacant în oricare din
cazurile urm|toare:
(a) Decesul Episcopului;
(b) Retragerea sa voluntar|;
(c) Incapacitatea fizic| sau/Õi mental| permanent|, certificat|

de o comisie de cel puÛin doi medici aleÕi de Consiliul
Episcopesc;

(d) AbsenÛa neautorizat| din Episcopie pe o durat| de un an;
(e) Înl|turare pentru erezie, constatat| Õi verificat| de Sfântul

Sinod al Bisericii Ortodoxe în America, în conformitate cu
procedura prescris| de legile canonice.

SecÛiunea 7

Cererea de examinare medical |, sau pentru a se stabili
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dac| este vinovat de erezie, va fi f |cut| de c|tre Consiliul
Episcopesc cu aprobarea Congresului Episcopiei. Consiliul va fi
convocat în acest scop de c |tre Episcopul Auxiliar sau de Vicar,
ori în lipsa lor, de c|tre secretarul Consiliului Episcopesc.

SecÛiunea 8

În cazul în care scaunul Episcopesc devine vacant datorit|
oric|reia din condiÛiile ar|tate în SecÛiunea 6, Consiliul Episcopesc
se va întruni Õi va declara vacant Scaunul de Episcop, anunÛând
despre aceast| vacanÛ| pe Mitropolit Õi parohiile din Episcopie.

SecÛiunea 9

În timpul vacanÛei în Scaunul de Episcop, treburile
administrative vor fi conduse de c|tre Consiliul Episcopesc
prezidat de Episcopul Auxiliar, sau dac| nu este Episcop Auxiliar,
de c|tre Vicar, ori, dac | nu este nici acesta, de secretarul
Consiliului Episcopesc, care va lucra împreun| cu LocÛiitorul
Episcopului. Chestiunile spirituale care cad în competen Ûa
Episcopului, vor fi referite LocÛiitorului de Episcop numit de
Mitropolit.

SecÛiunea 10

În termen de trei luni de la data vacan Ûei Scaunului de
Episcop, Consiliul Episcopesc se va întruni în sesiune cu scopul de
a face propuneri pentru locul r|mas vacant.

SecÛiunea 11

(a) Orice candidat propus pentru rangul de Episcop trebuie s|
satisfac| toate cerinÛele Sfintelor Canoane referitoare la
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cea mai înalt| funcÛie eclesiastic|. În plus este de preferat
ca cel propus s| fie absolvent al unei Õcoli de teologie
ortodox| de grad superior Õi s| poat| conversa atât în
limba englez| cât Õi în limba român|.

(b) Potrivit Sfintelor Canoane, candidaÛii care nu fac parte din
rândul Episcopilor, pot fi propuÕi numai dintre c|lug|ri
sau preoÛi Õi laici nec|s|toriÛi.

(c) Episcopii diocezani ai Bisericii Ortodoxe în America nu
pot fi propuÕi de c|tre Consiliul Episcopesc.

SecÛiunea 12

Îndat| dup| ÕedinÛa chemat| pentru propuneri, Consiliul
Episcopesc va înainta Mitropolitului numele Õi documentele celor
propuÕi, pentru examinarea canonic|.

SecÛiunea 13

Dup| aprobarea de c|tre Sfântul Sinod al celui propus sau
al celor propuÕi, Consiliul Episcopesc va convoca Congresul
Episcopiei, în sesiune special|, cu scopul de a alege Episcop.
Convocarea în scris va trebui s| includ| numele celor propuÕi.

SecÛiunea 14

Congresul Episcopiei, convocat cu scopul de a alege
Episcop, va fi prezidat de c|tre loc Ûiitorul de Episcop, numit de
c|tre Mitropolit, ori, dac| el nu poate fi prezent, de c |tre un
membru al Congresului ales în ÕedinÛ|. Nici unul dintre cei propuÕi
spre a fi ales în Scaunul vacant nu poate prezida aceast| sesiune.

 SecÛiunea 15

Nici o propunere de candidat pentru funcÛia de Episcop nu
poate fi f|cut| în timpul ÕedinÛei Õi ca atare o asemenea propunere
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nu poate fi acceptat|.

SecÛiunea 16

Pentru ca sesiunea Congresului Episcopiei, convocat cu
scopul de a alege Episcop, s| se poat| constitui legal, se cere s| fie
prezenÛi dou|-treimi (2/3) din totalul membrilor Congresului. Dac|
acest num|r lipseÕte, Congresul Episcopiei se va amâna pentru
treizeci (30) de zile, dup | care se va putea constitui legal cu
jum|tate plus unul (1/2 + 1) din totalul membrilor Congresului.

SecÛiunea 17

Alegerea pentru Scaunul Episcopiei se face dup |
procedura urm|toare:
(a) Toate vot|rile vor fi prin buletin secret;
(b) Pe fiecare buletin se va scrie un singur nume. Buletinul

care va avea scrise mai multe nume nu va fi considerat la
num|r|toare. Candidatul care va primi o majoritate de
voturi din partea membrilor prezen Ûi Õi îndrept|ÛiÛi la vot
va fi declarat ales. AceeaÕi procedur| va trebui urmat| Õi
în cazul când este propus un singur candidat;

(c) În cazul c| sunt trei (3) sau mai mulÛi candidaÛi propuÕi Õi
nici unul nu a întrunit majoritatea voturilor celor prezenÛi,
numele candidatului care a obÛinut cel mai mic num|r de
voturi va fi eliminat de la votarea urm|toare. Aceast|
procedur| se va urma pân| când unul dintre candidaÛi va
întruni majoritatea;

(d) Dac| nici unul din candidaÛii propuÕi nu a primit
majoritatea cerut| de paragraful (b) de mai sus, sesiunea
electoral| se va declara închis| iar scaunul de episcop va
r|mâne vacant. Consiliul Episcopesc va trebui atunci s |
reia procedura de propuneri prev|zut| de aceste
Regulamente, secÛiunea 10 Õi urm|toarele;

(e) În vederea înregistr|rii voturilor, cei care le num|r| vor
trebui s| certifice Secretarului Congresului rezultatele
buletinelor de vot. Num|rul voturilor date pentru oricare
dintre cei numiÛi nu trebuie îns| s| fie f|cut public.
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SecÛiunea 18

Hirotonirea Õi instalarea Episcopului ales se vor face dup|
procedura urm|toare:
(a) Îndat| dup | alegere, Mitropolitul va fi informat

trimiÛându-i-se procesul verbal de la sesiunea electoral |,
atestat de PreÕedintele Õi Secretarul sesiunii;

(b) Dac| cel ales nu este înc| în rang de Episcop, data
hirotonirii lui se va fixa cu acordul Mitropolitului, în
termen de Õaizeci (60) de zile de la data alegerii;

(c) Dup| hirotonire, ori, dac| cel ales este cu rang de Episcop,
data instal|rii se va face cu acordul Mitropolitului în
termen de treizeci (30) de zile de la data hirotonirii, ori, în
cazul din urm|, de la alegerea lui;

(d) Hirotonirea Õi/sau instalarea Episcopului ales vor avea loc
în Catedrala Episcopiei Õi vor fi oficiate de c|tre
Mitropolit ori un Ierarh al Sfântului Sinod numit de el. 

ARTICOLUL II

EPISCOPUL AUXILIAR ÔÔÔÔI VICARUL

SecÛiunea 1

(a) Unul sau mai mulÛi Episcopi Auxiliari pot fi ale Õi pentru
a-l ajuta pe Episcopul Diocezei la îndeplinirea atribuÛiilor
sale.

(b) Episcopul/Episcopii Auxiliari vor acÛiona prin delegaÛia
Episcopului Õi în locul lui sau în absenÛa lui, potrivit
îndrum|rii Episcopului.

(c) Episcopul/Episcopii Auxiliari vor avea privilegiul de a fi
membri cu drept deplin în Congresul Episcopiei Õi în
Consiliul Episcopesc.

SecÛiunea 2
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Examinarea canonic| a celui sau celor numiÛi precum Õi
alegerea Episcopului Auxiliar va urma procedura stabilit| pentru
alegerea Episcopului Diocezei, potrivit prevederilor de la Articolul
I, SecÛiunile 11-18, inclusiv.

SecÛiunea 3

Episcopul sau Episcopii Auxiliari vor avea prioritate în
numirea pentru alegerea Episcopului Diocezei, când Scaunul
Episcopiei va fi considerat vacant în circumstan Ûele descrise în
Articolul I, SecÛiunea 6, a acestor Regulamente.

 SecÛiunea 4

Vicarul va acÛiona în locul Episcopului sau al Episcopilor
Auxiliari, în timpul absen Ûei lor, sau prin delegaÛie dat| de c|tre
Episcop.

SecÛiunea 5

Vicarul va fi numit de c|tre Episcop din sânul clerului
Episcopiei, potrivit consult|rii Õi cu consimÛ|mântul majorit|Ûii
membrilor Congresului Episcopiei.

SecÛiunea 6

Vicarul va fi membru cu drepturi depline în Consiliul
Episcopesc Õi în Congresul Episcopiei.

ARTICOLUL III

CONGRESUL EPISCOPIEI

SecÛiunea 1

Congresul Episcopesc va fi compus din:
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(a) Episcop;
(b) Episcop sau Episcopi Auxiliari;
(c) Vicar;
(d) Preotul paroh Õi preotul sau preoÛii asistenÛi;
(e) Doi (2) delegaÛi mireni aleÕi de Adunarea fiec|rei parohii;
(f) Doi (2) delegaÛi din partea fiec|rei organizaÛii auxiliare a

Episcopiei;
(g) PreoÛi de sub jurisdic Ûia Episcopiei cari nu au parohie,

diaconi, stareÛi Õi stareÛe, dac| sunt acreditaÛi de Consiliul
Episcopesc;

(h) Membrii Consiliul Episcopesc în func Ûiune, ca Õi
preÕedinÛii organizaÛiilor auxiliare "ex officio".

SecÛiunea 2

DelegaÛii mireni Õi locÛiitorii lor vor fi aleÕi de c|tre
membrii parohiei respective la Adunarea parohial| anual| pentru
o perioad| de doi (2) ani. Ei nu mai pot fi aleÕi, fie ca delegaÛi, fie
ca locÛiitori ai delegaÛilor, pentru un al treilea termen de doi-ani.
(Consiliul Episcopesc poate face excepÛii la aceast| limitare în
cazuri speciale Õi justificate. Nu intr| în competenÛa Consiliilor
parohiale, în nici o circumstanÛ|, de a alege delegaÛi sau locÛiitori
ai delegaÛilor. Vezi Articolul IX, SecÛiunea 29, (g).)

Adunarea parohial| Õi /sau Consiliul parohial pot s| dea
sugestii delegaÛilor lor, îns| nu pot s| le dea instrucÛiuni obligatorii
despre modul cum s| voteze.

SecÛiunea 3

Certificarea delegaÛilor mireni ai parohiilor, în Congresul
Episcopiei, va fi verificat | la începutul fiec|rei sesiuni a
Congresului de c|tre un comitet de acreditare compus din trei (3)
membri ai Consiliului Episcopesc, dintre care unul va trebui s| fie
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secretarul Consiliului.

SecÛiunea 4

Dac| certificarea unui delegat mirean este contestat|,
Congresul Episcopiei, în sesiune, va decide acceptarea sau
respingerea lui.

SecÛiunea 5

PreÕedintele Congresului Episcopiei va fi Episcopul, care
în timpul sesiunii poate s| numeasc| dintre membrii Congresului
Episcopiei un preÕedinte temporar care s| conduc| ÕedinÛa. În
absenÛa Episcopului, preÕedinte va fi Episcopul Auxiliar sau
Vicarul, iar dac| nu este nici Episcop Auxiliar, nici Vicar, atunci
un membru al Congresului ales de adunare.

SecÛiunea 6

Congresul Episcopiei se va întruni o dat| pe an în sesiune
ordinar|, Õi ori de câte ori va fi nevoie în sesiune extraordinar|.

SecÛiunea 7

Episcopul convoac| sesiunile Congresului Episcopiei. În
caz de vacanÛ| în Scaunul Episcopesc, potrivit Art. I, SecÛiunea 6,
Congresul va fi convocat de c|tre Consiliul Episcopesc.

SecÛiunea 8

Orice sesiune a Congresului Episcopiei va fi anunÛat| prin
publicare în organul oficial al Episcopiei ("SOLIA - THE
HERALD") sau prin scrisoare în plic închis trimis| fiec|rui delegat
în parte cu cel puÛin treizeci (30) de zile înainte de data fixat |
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pentru începerea sesiunii. ÎnÕtiinÛarea va trebui s| cuprind|: data,
ora, locul precum Õi ordinea de zi a Adun|rii.

SecÛiunea 9

Ordinea de zi a Congresului Episcopiei va fi stabilit | de
c|tre PreÕedinte, cu avizul prealabil al Consiliului Episcopesc.

SecÛiunea 10

Alte propuneri pentru a fi incluse în ordinea de zi se pot
prezenta în scris prin intermediul Consiliilor parohiale, trimise
preÕedintelui Consiliului Episcopesc cu cel puÛin Õaizeci (60) de
zile înainte de data Adun|rii anuale a Congresului Episcopiei.

SecÛiunea 11

FuncÛionarii Congresului Episcopiei vor fi:
(a) PreÕedintele;
(b) Secretarul Consiliului Episcopesc, de drept;
(c) Un Secretar General;
(d) Doi Secretari de ÔedinÛ|;
(e) Doi controlori ai voturilor;
(f) Un Parlamentar numit de c|tre PreÕedinte la fiecare

Congres.

SecÛiunea 12

(a) Cu excepÛia cazurilor când aceste Regulamente cer un
num|r mai mare, Congresul Episcopiei va putea fi
constituit legal când cel puÛin jum|tate (1/2) din membri
sunt prezenÛi (vezi Art. III, SecÛiunea 1).

(b) Dac| nu este prezent num|rul cerut de membri autorizaÛi,
sesiunea de deschidere se va amâna cu o jum|tate (1/2) zi,
când num|rul necesar pentru quorum va putea fi o treime
(1/3) din num|rul membrilor validaÛi (Articolul III,
SecÛiunea 1 (de la a - h)).
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SecÛiunea 13

Pentru luarea de hot|râri, Congresul Episcopiei va avea
nevoie de un "Quorum" de jum |tate plus unul (1/2 + 1) din
num|rul delegaÛilor validaÛi, prezenÛi la ÕedinÛa de deschidere.

SecÛiunea 14

Votarea se poate face:
(a) Prin ridicare de mân| sau votare verbal|;
(b) Prin buletin secret;
(c) Prin apel nominal;
(d) Prin aclamaÛie necontestat|.

SecÛiunea 15

La cererea majorit|Ûii membrilor prezen Ûi, votarea se va
face prin vot secret.

SecÛiunea 16

Votul prin apel nominal se va folosi în toate cazurile de
cump|rare, vânzare, ipotecare sau grevare a bunurilor Episcopiei.

SecÛiunea 17

In Congresul Episcopiei nu se va putea vota prin procur|.

 SecÛiunea 18

Toate ÕedinÛele Congresului Episcopiei vor fi publice,
afar| de cazurile în care majoritatea membrilor prezenÛi voteaz| ca
întrunirea s| aib| caracter de ÕedinÛ| executiv |. La ÕedinÛele
executive nu se vor încheia procese verbale, îns| hot|rârile luate
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vor fi anunÛate public, formal votate Õi trecute în procesul verbal al
Congresului Episcopiei, aflat în ÕedinÛ| deschis|.

SecÛiunea 19

Procesele verbale ale Congresului Episcopiei vor fi
redactate de c|tre Secretari, iar textul lor oficial va fi înaintat
Oficiului (Cancelariei) Episcopiei în termen de cel mult (30)
treizeci de zile de la data întrunirii Congresului. Procesele verbale
ale Congresului trebuie supuse spre aprobare în urm|toarea sesiune
a acestuia.

SecÛiunea 20

Urm|toarele constituie atribuÛii exclusive ale Congresului
Episcopiei:
(a) Alegerea de Episcop;
(b) Alegerea Consiliului Episcopesc;
(c) Alegerea a doi (2) membri mireni în Tribunalul

Episcopiei;
(d) Examinarea Õi aprobarea rapoartelor de activitate ale

Consiliului Episcopesc Õi a tuturor organizaÛiilor afiliate
Episcopiei; 

(e) Examinarea Õi aprobarea bugetului;
(f) Cump|rarea, vânzarea, ipotecarea sau grevarea bunurilor

de orice fel, natur| sau categorie, aparÛinând Episcopiei;
(g) Contractarea de ipoteci sau indiferent ce alte datorii,

garantate sau negarantate, care afecteaz| propriet|Ûile
Episcopiei;

(h) Punerea la dispoziÛia Episcopiei a fondurilor necesare
pentru buna sa funcÛionare;

(i) ÎnfiinÛarea sau desfiinÛarea de instituÛii religioase Õi
educative, afiliate Episcopiei;

(j) Aprobarea Statutelor Õi Regulamentelor organizaÛiilor
auxiliare, instituÛiilor religioase Õi parohiilor apar Ûinând
Episcopiei;

(k) Revizuirea Statutului Õi Regulamentelor Episcopiei;
(l) Stabilirea politicii de urmat în rela Ûiile externe ale

Episcopiei;
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(m) Ratificarea deciziilor Consiliului Episcopesc privitoare la
acceptarea sau excluderea de clerici, preoÛi, diaconi Õi
parohii;

(n) Stabilirea Õi fixarea de cotizaÛii anuale Õi alte contribuÛii
ale parohiilor pentru susÛinerea Episcopiei;

(o) Determinarea final| Õi autoritar| în acceptarea sau
respingerea delegaÛilor mireni de a participa la Congres ca
membri cu drept de vot;

(p) Stabilirea, impunerea Õi îmbun|t|Ûirea normelor de
salarizare a clerului, ca necesare Õi obligatorii pentru
parohii.

ARTICOLUL IV

CONSILIUL EPISCOPESC

SecÛiunea 1

Consiliul Episcopesc va fi format din:
(a) Episcop;
(b) Episcop Auxiliar;
(c) Vicar;
(d) Cinci (5) preoÛi sau /Õi diaconi, Õi zece (10) mireni, aleÕi

de Congresul Episcopiei;
(e) PreÕedinÛii organizaÛiilor auxiliare ale Episcopiei.

SecÛiunea 2

Consiliul Episcopesc va aduce la îndeplinire deciziile
Congresului Episcopiei Õi va administra treburile Episcopiei. Pe
lâng| cele de mai sus, Consiliul Episcopesc are urm|toarele puteri
Õi autoritatea de:

(a) A convoca Congresul Episcopiei, în caz de vacanÛ| a
Scaunului Episcopesc, pentru îndeplinirea formalit|Ûilor de
alegere, hirotonire Õi însc|unare a Episcopului succesor;

(b) A propune modific|ri la Statut Õi Regulamente;
(c) A autoriza parohiile s| cumpere, s| închirieze Õi s| vând|

imobile Õi alte propriet|Ûi ale parohiei Õi în caz de nevoie
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s| contracteze ipoteci sau alte agrev|ri conform celor
prev|zute în Regulamente;

(d) A examina Õi aproba crearea de misiuni, parohii Õi
protopopiate noi, Õi a stabili zonele respective de
jurisdicÛie;

(e) A accepta cererile clerului, preoÛilor Õi diaconilor, Õi a
parohiilor ce ar dori s | intre sub jurisdicÛia spiritual|,
procedural| Õi declaratorie a Episcopiei, sub rezerva
ratific|rii de c|tre Congresul Episcopiei;

(f) A examina Õi a sugera modific |ri ale planurilor de
construcÛie Õi a autoriza construirea de noi biserici Õi
cl|diri în leg|tur| cu bisericile;

(g) A lua iniÛiative Õi a supraveghea activit|Ûile generale ale
Episcopiei;

(h) A angaja funcÛionarii Episcopiei Õi a le stabili salariile,
precum Õi remuneraÛia Episcopului;

(i) A Ûine inventarul tuturor bunurilor Episcopiei;
(j) A preg|ti bugetul anual Õi a sugera Congresului Episcopiei

mijloace pentru a-l acoperi;
(k) A crea mijloacele materiale Õi a supraveghea publicaÛiile

oficiale ale Episcopiei;
(l) A recomanda Episcopului acordarea de distincÛii onorifice

Õi / sau în|lÛarea în grad a persoanelor de sub jurisdic Ûia
Episcopiei;

(m) A numi delegaÛi pentru reprezentarea Episcopiei, dup|
trebuinÛ|;

(n) A exercita supravegherea opera Ûiunilor financiare ale
Episcopiei precum Õi a tuturor misiunilor, organizaÛiilor
auxiliare Õi instituÛiilor ei;

(o) A deschide acÛiune în fa Ûa instanÛelor judec|toreÕti ale
Episcopiei împotriva oric |rei persoane sau grup de
persoane b|nuite c| ar înc|lca Statutul Õi Regulamentele
de faÛ|;

(p) A cere Õi obÛine o revizie contabil| a registrelor financiare
ale oric|rui funcÛionar, departament, cont, parohie sau
auxiliar| parohial|, în cazul în care o incriminare
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financiar| sau abatere administrativ| îi este adus| spre
atenÛie;

(q) A dispune de cele necesare pentru p |strarea Õi buna
rânduial| a arhivelor Episcopiei;

(r) A împlini activit|Ûile în leg|tur| cu proprietatea bisericii
prev|zute în aceste Regulamente, incluzând dar nu Õi
limitate la Articolul IX, SecÛiunile 4, 10 Õi 11.

SecÛiunea 3

Toate ÕedinÛele Consiliului Episcopesc vor fi convocate de
c|tre Episcop prin comunicare scris|, trimis| membrilor
Consiliului cu cel pu Ûin dou| (2) s|pt|mâni înainte de data
adun|rii. Comunicarea va include data, ora, locul Õi ordinea de zi
a ÕedinÛei. Cu asentimentul majorit|Ûii membrilor Consiliului, se va
putea renunÛa la formalitatea comunic|rii scrise.

"Quorum" pentru orice ÕedinÛ| a Consiliului Episcopesc va
consta dintr' un num|r de 8 (opt) membri aleÕi.

SecÛiunea 4

Consiliul Episcopesc are latitudinea de a lua decizii Õi de
a aproba rezoluÛii prin referendum, în care caz membrii Consiliului
pot vota prin scrisoare, telegram|, fax sau buletin special de vot.
Rezultatul unui asemenea referendum va fi înscris în procesul
verbal al ÕedinÛei urm|toare a Consiliului.

Alegerea Consiliului Episcopesc

SecÛiunea 5

Consiliul Episcopesc va fi ales în modul urm|tor:
(a) Membrii Consiliului Episcopesc vor fi aleÕi la fiecare doi

(2) ani, termenele lor coincizând cu acelea ale delegaÛilor
în Congresul Episcopiei. Numai clerici Õi delegaÛi în
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Congres pot fi aleÕi în Consiliu;
(b) La ÕedinÛa imediat premerg |toare sesiunii Congresului

Episcopiei, Consiliul Episcopesc va desemna o comisie de
numire compus| dintr'un preot Õi doi (2) delegaÛi mireni;

(c) Comitetul de nominare, în timpul sesiunii Congresului
Episcopiei, va prezenta o list| de 15 candida Ûi, compus|
din cinci (5) clerici (preoÛi sau / Õi diaconi) Õi zece (10)
mireni care accept| s| fie aleÕi. Un preot Õi doi (2) mireni
trebuie s| fie ad|ugaÛi pe list| ca supleanÛi;

(d) Vor fi excluÕi de la canditatur|: cei care nu îndeplinesc
calific|rile cerute membrilor Consiliului parohial în
Articolul IX, SecÛiunea 33; cei ce vor fi fost condamnaÛi
pentru crim|; cei ce sunt sub interdic Ûie eclesiastic|;
membrii în organizaÛii subversive sau anticreÕtine, precum
Õi cei ce în mod conÕtient Õi v|dit acÛioneaz| împotriva
intereselor Episcopiei sau ale Bisericii CreÕtine Ortodoxe;

(e) Imediat dup| alegere, membrii noului Consiliu vor depune
Õi vor semna urm|torul jur|mânt:

JUR{MÂNT

"Jur s| îmi îndeplinesc cu sârguinÛ| îndatoririle ca

membru al Consiliului Episcopesc; s| administrez cinstit

averea Episcopiei; s| lucrez întru toate f |r| interes

personal Õi f|r| p|rtinire faÛ| de alÛii, s| respect, s| susÛin
Õi s| ap|r Statutul Õi Regulamentele Episcopiei precum Õi
autoritatea duhovniceasc| a Episcopului. AÕa s| îmi ajute

Dumnezeu".

Nici o persoan| nu poate sluji ca membru al Consiliului
Episcopesc dac| nu va fi depus Õi semnat Jur|mântul
Oficiului.

(f) Îndat| dup| alegerea Õi instalarea lor, potrivit celor de mai
sus, membrii nou-aleÕi ai Consiliului Episcopesc se vor
întruni pentru a alege urm|torii funcÛionari:
Un Secretar;
Un Casier;
Doi (2) Controlori, membri ai parohiei care nu este necesar
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s| fie membri ai Consiliului sau ai Congresului
Episcopesc. Controlorii trebuie s| aib| preg|tire sau
experienÛ| în contabilitatea financiar|, control financiar,
sau evidenÛ| financiar|. Ca o alternativ|, Consiliul poate
hot|rî ca pe durata acestui oficiu, o parte sau totalitatea
funcÛiei de control s| fie încredinÛat| unui contabil public,
pl|tit printr'un acord mutual. Controlorii nealeÕi din cadrul
Consiliului nu vor avea drept la vot.

(g) În caz de demisie, deces, sau incapacitare a Secretarului,
Casierului ori a unui Controlor al Consiliului în timpul
termenului lor, Consiliul va alege un succesor eligibil, care
s| ocupe postul vacant.

Secretarul

SecÛiunea 6

Pe lâng| îndatoririle sale de secretar al Congresului
Episcopiei, Secretarul Consiliului va avea Õi urm|toarele
îns|rcin|ri:
(a) De a transmite celor interesa Ûi hot|rârile Congresului

Episcopiei Õi ale Consiliului Episcopesc;
(b) De a semna Õi atesta toate documentele precum este cerut

de aceste Regulamente;
(c) De a îndeplini toate îndatoririle ce-i corespund în caz de

vacanÛ| a Scaunului Episcopesc, a Episcopului Auxiliar
sau a Vicarului;

(d) De a scrie procesele verbale ale Consiliului Episcopesc;
(e) De a primi Õi raporta orice plângere f|cut| împotriva

Episcopului, potrivit Articolului XV, SecÛiunea 25, de mai
jos;

(f) De a îndeplini orice alte îns |rcin|ri ce i s'ar da de c|tre
Episcop sau de c|tre Consiliul Episcopesc. 

Casierul

SecÛiunea 7

Casierul, care trebuie s| fie asigurat, va fi responsabil
pentru operaÛiunile financiare precum Õi fondurile Episcopiei.
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Casierul va acÛiona de comun acord cu PreÕedintele Consiliului.

FuncÛiunile operaÛiunilor, inclusiv cele de intrare Õi ieÕire
a fondurilor, pot fi încredinÛate unui asistent de casier sau casieri,
care vor lucra în baza unui act de angajare sau contract cu
Consiliul Episcopesc. Asistentul / AsistenÛii vor lucra potrivit
regulilor Õi instruc Ûiunilor stabilite de Consiliul Episcopesc de
comun acord cu Casierul; Asistentul / Asisten Ûii casierului /
casierilor vor raporta cu regularitate PreÕedintelui Õi Casierului.

În afar| de cele de mai sus, Casierul are urm |toarele
îndatoriri:
(a) S| r|spund| de registrele de contabilitate ale Episcopiei;
(b) S| supravegheze, îndrumeze Õi controleze asistentul /

asistenÛii care fac încas|rile Õi pl|Ûile, potrivit
instrucÛiunilor Consiliului Episcopesc;

(c) S| prezinte un raport financiar la fiecare ÕedinÛ| a
Consiliului Episcopesc Õi a Congresului Episcopiei;

(d) S| pun| la dispoziÛia controlorilor Episcopiei toate
registrele de contabilitate;

(e) S| preg|teasc| bugetul anual pentru a fi prezentat
Consiliului;

(f) S| delege anumite îndatoriri ale sale func Ûionarilor
Episcopiei, cu aprobarea Consiliului Episcopesc;

(g) S| Ûin| la zi un inventar al tuturor bunurilor mobile Õi
imobile ale Episcopiei.

Controlorii

SecÛiunea 8

Controlorii fie aleÕi, fie angajaÛi, vor controla registrele de
contabilitate Õi bunurile din activul Episcopiei. Pentru atingerea
scopurilor acestor Regulamente, "controlul" trebuie definit fie ca
un control formal atestat, fie ca o alt| funcÛiune a controlului, dup|
cum Consiliul va considera potrivit. Controlorii trebuie s| fac| de
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asemenea urm|toarele:
(a) S| controleze registrele contabile ale Episcopiei cel puÛin

o dat| la Õase (6) luni;
(b) S| verifice raportul pe care Casierul îl prezint| la ÕedinÛa

anual| a Congresului Episcopiei;
(c) S| inspecteze Õi s| verifice personal toate bunurile mobile

Õi imobile ale Episcopiei;
(d) Este recomandat ca ei s| examineze personal orice poliÛ|

de asigurare privind pierderi, furturi, distrugeri sau alte
pagube, precum Õi cele privind datoriile, cu scopul de a
confirma dac| suma asigur|rii este adecvat| Õi c|
asigurarea este în vigoare la zi;

(e) Controlorii sunt r|spunz|tori s| informeze imediat Oficiul
(Cancelaria) Episcopiei dac| descoper| metode improprii
sau iregularit|Ûi în administraÛie, cheltuieli, investiÛii sau
în p|strarea Õi protejarea de propriet|Ûi sau fonduri;

(f) În cazul în care Controlorul/Controlorii nu sunt membri ai
Congresului Episcopiei, Õi ca atare nu au dreptul de a fi
aleÕi în Consiliul Episcopesc, ei pot fi totuÕi chemaÛi s|-Õi
prezinte rapoartele în faÛa Consiliului, f|r| ca prin aceasta
s| beneficieze de vreunul din privilegiile Consiliului,
inclusiv dreptul de vot.

Arbitrii

SecÛiunea 9

PreÕedintele Consiliului Episcopesc are latitudinea de a
numi arbitri sau preÕedinÛi de comitete din sânul Consiliului,
pentru a studia Õi raporta asupra problemelor Õi activit|Ûilor din
Episcopie, pe m|sur| ce se ivesc. Nu este necesar ca membrii
comitetelor s| fie membri ai Consiliului sau ai Congresului.

 Membri din oficiu

SecÛiunea 10

Congresul Episcopiei va putea numi ca membri ai
Consiliului Episcopesc anumite persoane, în virtutea funcÛiei pe
care o îndeplinesc; asemenea numiri nu vor putea dep|Õi proporÛia
de o treime (1/3) din totalul membrilor aleÕi ai Consiliului.
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Membri onorifici

SecÛiunea 11

Congresul Episcopiei va putea acorda anumitor persoane
calitatea de membru onorific al Consiliului Episcopesc, f|r| drept
de vot.

ARTICOLUL V

PROTOPOPIATELE

 SecÛiunea 1

Sub rezerva ratific|rii Congresului Episcopiei, Consiliul
Episcopesc va putea grupa parohiile în Protopopiate ce vor
funcÛiona ca unit|Ûi administrative ale Episcopiei.

SecÛiunea 2

În fruntea Protopopiatului va sta un preot, numit de c|tre
Episcop cu ÕtiinÛa Consiliului Episcopesc, Õi care va avea
urm|toarele îndatoriri Õi autoritate:
(a) La indicaÛia Episcopului, s | transmit| parohiilor

directivele Episcopiei Õi s| supravegheze aplicarea lor;
(b) S| organizeze servicii religioase Õi schimb|ri temporare de

preoÛi între parohii;
(c) În caz de vacanÛ| într'o parohie, Õi de comun acord cu

Oficiul (Cancelaria) Episcopiei, s| ia m|suri pentru
organizarea temporar| a serviciilor religioase, potrivit
obiÕnuitei practici Õi tradiÛii ortodoxe;

(d) S| supravegheze activit|Ûile religioase din protopopiat,
înaintând Episcopiei un raport anual asupra lor;

(e) S| prezideze Judec|toria de Pace a Protopopiatului;
(f) S| convoace, cel puÛin o dat| pe an, o conferinÛ| a clerului

din Protopopiat;
(g) S| îndrumeze spovedaniile clerului Õi ale familiilor lor;
(h) S| organizeze retrageri spirituale;
(i) S| conduc|, în mod periodic, seminarii de teologie

pastoral| Õi de practic | liturgic| pentru tot clerul din
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Protopopiat;
(j) S| convoace Adun|rile generale ale Protopopiatului, la

care vor lua parte clerul, delegaÛii la Congresul Episcopiei,
preÕedinÛii Õi funcÛionarii Consiliilor parohiale Õi ai
organizaÛiilor auxiliare parohiale;

(k) S| coordoneze conducerea Õi participarea activ| a tuturor
parohiilor din Protopopiat în programe comune cu alÛi
creÕtini ortodocÕi.

ARTICOLUL VI

ORGANIZAÚÚÚÚII AUXILIARE

SecÛiunea 1

Congresul Episcopiei va putea autoriza înfiin Ûarea Õi
funcÛionarea de organizaÛii auxiliare ale Episcopiei:
(a) Aceste organizaÛii vor putea funcÛiona conform propriilor

lor Statute Õi Regulamente, cu condi Ûia de a nu fi în
contrazicere cu Statutul Õi Regulamentele de faÛ|, de a fi
ratificate de Congresul Episcopiei Õi de a nu funcÛiona ca
entit|Ûi legale separate, cu excepÛia celor cerute ca atare de
lege;

(b) Ele vor trebui s| urmeze directivele spirituale ale
Episcopului;

(c) Ele vor putea primi Õi administra donaÛii, fonduri Õi
propriet|Ûi; 

(d) Propriet|Ûile Õi fondurile organizaÛiilor auxiliare ale
Episcopiei vor putea fi folosite numai pentru scopuri
religioase, de binefacere, de înv|Û|mânt Õi culturale;

(e) Administratorii autorizaÛi vor trebui s| înainteze în fiecare
an Congresului Episcopiei un raport asupra activit|Ûii Õi
situaÛiei financiare (a organizaÛiilor lor);

(f) În caz de dizolvare legal| ori destr|mare a unei organizaÛii
auxiliare a Episcopiei, Õi potrivit Articolului IX, SecÛiunile
10 Õi 11, propriet|Ûile mobile Õi imobile ale acelei auxiliare
se vor transfera la Episcopie. Statutele Õi Regulamentele
organizaÛiilor auxiliare trebuie s | conÛin| prevederi
similare, privind proprietatea sectoarelor locale dizolvate
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/desfiinÛate din cadrul lor Õi transferarea acestei propriet|Ûi
în patrimoniul Auxiliarelor Episcopiei.

ARTICOLUL VII

INSTITUÚÚÚÚII AFILIATE

SecÛiunea 1 

Episcopia va putea susÛine Õi administra instituÛii afiliate, cum ar
fi: mân|stiri, biblioteci, aziluri, Õcoli, cimitire Õi altele
asem|n|toare.
(a) Episcopul va fi conduc|torul tuturor instituÛiilor afiliate.
(b) Cu aprobarea Congresului Episcopiei, asemenea instituÛii

vor putea fi înregistrate ca entit|Ûi juridice separate.

ARTICOLUL VIII

"SOLIA - THE HERALD"

SecÛiunea 1

Organul oficial al Episcopiei Ortodoxe Române din
America este ziarul "SOLIA-THE HERALD". Directivele de
redacÛie ale ziarului vor fi stabilite de c|tre un Comitet de RedacÛie
numit de Episcop.

SecÛiunea 2

AdministraÛia ziarului "SOLIA" va fi supravegheat| de
c|tre Consiliul Episcopesc.

SecÛiunea 3

Registrele de contabilitate Õi arhivele gazetei "SOLIA" vor
fi Ûinute în chip separat Õi supuse controlului Controlorilor
Episcopiei.

ARTICOLUL IX

PAROHIA
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SecÛiunea 1

Parohia este o comunitate local | a Bisericii aflate sub
jurisdicÛia Episcopiei Ortodoxe Române din America, condus| de
un preot numit, care în calitatea de conduc |tor spiritual,
administreaz| parohia în cooperare cu Consiliul parohial, ales în
mod legal de Adunarea parohial| respectiv|.

SecÛiunea 2

Fiecare parohie va purta numele unui sfânt sau al unei
s|rb|tori din calendarul Bisericii CreÕtine Ortodoxe.

Scopuri

SecÛiunea 3

Scopurile principale ale unei parohii sunt:
(a) S| susÛin|, s| înt|reasc| Õi s| r|spândeasc| credinÛa

ortodox|;
(b) S| cl|deasc| Õi s| îngrijeasc| locaÕuri de cult unde s| se

oficieze Sfintele slujbe Ortodoxe Õi s| asigure mijloacele,
personalul Õi fondurile necesare pentru educaÛia religioas|,
nevoile culturale Õi filantropice ale membrilor ei;

(c) S| practice caritatea creÕtin| potrivit Sfintei Evanghelii Õi
TradiÛiei, s| cerceteze Õi s| dea ajutor celor lipsiÛi;

(d) S| promoveze o cât mai mare Õi mai eficient| influenÛ| a
Bisericii, Õi a înv|Û|turilor ei, în mijlocul credincioÕilor, Õi
a societ|Ûii în general.

Propriet|Û|Û|Û|Ûi

SecÛiunea 4

(a) Fiecare parohie va fi organizat| legal Õi încorporat| sau
autorizat| în m|sura îng|duit| de lege, ca persoan|
juridic| Õi moral| cu caracter religios, f|r| scop lucrativ Õi
ea va fi proprietara Õi administratoarea bunurilor ei mobile
Õi imobile. În administrarea acestor bunuri, parohienii,
preotul paroh Õi funcÛionarii aleÕi de ei trebuie s |
administreze potrivit naturii religioase, intenÛiilor Õi
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scopurilor parohiei, Õi s| lucreze ca p|zitori ai bunurilor
lui Dumnezeu, Õi nu ale oamenilor. Parohia slujeÕte lui
Dumnezeu Õi se îngrijeÕte de lucrarea lui Dumnezeu în
lume, precum o face întreaga Biseric| Õi toate hot|rârile
privind administrarea parohiei trebuie s| fie inspirate de
aceast| grij| Õi de nevoile spirituale ale Bisericii.

(b) Statutul de corpora Ûie sau clauzele de incorporare ale
fiec|rei parohii trebuie s| se refere Õi s| includ| Statutul
si Regulamentele Episcopiei. Secretarul Consiliului
Episcopesc sau Protopopul locului, urmând directivele
Consiliului, poate înregistra un memorandum sau Statutul
Õi Regulamentul propriu-zis în form| legal|, pentru orice
parohie, aflat| sub jurisdicÛia Episcopiei. În cazul unui
conflict între Articolele sau Regulamentele unei parohii Õi
Statutul Õi Regulamentele Episcopiei, acestea din urm| vor
avea autoritatea decisiv|.

(c) Consiliul Episcopesc este autorizat Õi are puterea de a
certifica în form| legal|, Õi de a înregistra, fie un
memorandum, fie actualul text al prevederilor aplicabile
din Statutul Õi Regulamentele Episcopiei, în registrul
actelor de proprietate, sau la un funcÛionar guvernamental
echivalent, aflat în localitatea unde este situat| parohia,
precum Õi la birourile unde sunt f|cute înregistr|rile
actelor de proprietate personal|.

SecÛiunea 5

Cl|dirile bisericeÕti, casele parohiale, fondurile Õi orice
alte bunuri ale parohiei, vor putea fi folosite numai pentru scopuri
religioase, de înv|Û|mânt, de binefacere Õi culturale.

SecÛiunea 6

Patrimoniul parohiei va fi administrat de c|tre Consiliul
parohial, de comun acord cu preotul paroh, potrivit Statutului Õi
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Regulamentelor Episcopiei Õi a legilor Statutului, Provinciei sau
Teritoriului în care se afl| parohia.

SecÛiunea 7

Bunurile curente ale parohiei vor fi inventariate într'un
registru special, ce se va p|stra în biroul parohial. O copie a
inventarului va fi arhivat| Õi la Oficiul (Cancelaria) Episcopiei.

SecÛiunea 8

Toate fondurile parohiei vor fi depuse la b|nci asigurate
federal, case de împrumut Õi economii sau cooperative de credit,
iar toate pl|Ûile se vor face prin cecuri. Cel puÛin dou | (2)
semn|turi sunt necesare pentru efectuarea oric|rei pl|Ûi sau pentru
transferuri de fonduri.

SecÛiunea 9

Toate bunurile parohiei vor fi adecvat asigurate, iar
valorile Õi titlurile vor fi p|strate în loc sigur sau în cutii bancare
de siguranÛ|. Toate obiectele sfinte Õi lucrurile folosite la slujbele
bisericii vor fi responsabilitatea preotului paroh de a le p|stra.

SecÛiunea 10

(a) În cazul dizolv|rii unei parohii, drepturile asupra tuturor
bunurilor sale mobile Õi imobile, inclusiv documente,
registrele oficiale de botez, mirungere, c|s|torie,
înmormântare Õi altele asem|n|toare, obiecte religioase,
veÕminte, opere de art| Õi orice alte articole utilizate în
cadrul Õi pentru scopurile parohiei, vor fi imediat
identificate Õi trecute în patrimoniul Episcopiei. Privitor la
transferul acestor bunuri, vezi Articolul XIII, SecÛiunile 1,



31

2 ale acestor Regulamente.
(b) Pentru parohiile aflate în Canada Õi referitor la bunurile

menÛionate mai sus, intenÛia acestor Regulamente este
aplicarea lor la maximumul îng|duit de legile Federale,
Provinciale sau locale Õi de asemenea, tot la maximumul
îng|duit de lege, s| înl|ture unele sau toate impedimentele
ce s'ar ivi.

(c) Dac|, datorit| vreunei legi a Statelor Unite sau Canadei,
sau oric |rui Stat, Provincie sau localitate, proprietatea,
bunurile Õi fondurile parohiei nu pot ieÕi în afara
teritoriului aflat sub respectiva jurisdicÛie, atunci toate
aceste propriet|Ûi, bunuri Õi fonduri ale parohiei în cauz|,
vor fi încredinÛate Protopopului unde se afl| parohia sau
oric|rei persoane de încredere pe care Episcopul o va numi
în scris, cu consimÛ|mântul Consiliului Episcopesc.

SecÛiunea 11

În caz de erezie, schism| ori separaÛie de Episcopie,
fracÛiunea parohiei, chiar dac| ar fi un singur membru, care va
r|mâne credincioas| Õi hot|reÕte s| r|mân| în Episcopie, va
continua s| aib| titlu asupra propriet|Ûilor parohiei de orice fel Õi
orice natur| ar fi ele.

SecÛiunea 12

Cump|rarea, vânzarea, închirierea, ipotecarea Õi agrevarea
propriet|Ûilor bisericeÕti se va decide de c|tre Adunarea parohial|
conformându-se cu stricteÛe urm|toarelor proceduri:
(a) Toate hot|rârile vor trebui adoptate cu majoritate de dou|

treimi (2/3) a voturilor exprimate prin apelul nominal al
celor prezenÛi Õi cu drept de vot;

(b) Hot|rârile Adun |rii parohiei întrunit | potrivit
dispoziÛiunilor secÛiunii de faÛ| nu vor fi finale, ci vor intra
în vigoare numai dup| aprobarea Õi ratificarea lor de c|tre
Consiliul Episcopesc.

Membrii Bisericii ca m||||dulare ale Trupului lui Hristos
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SecÛiunea 13

Prin Botez Õi Mirungere, o persoan | devine m|dular al
Sfintei Biserici Ortodoxe, care este Trupul lui Hristos Õi ca atare
este chemat| s| tr|iasc| potrivit înv|Û|turilor, tradiÛiilor Õi slujirilor
ei, Õi s| ajute cu regularitate Biserica, prin parohia sa local|.

SecÛiunea 14

(a) Pentru a deveni sau a fi membru cu drept de vot al unei
parohii, o persoan| creÕtin| ortodox|, botezat| Õi/sau
miruit|, b|rbat sau femeie, trebuie:
(i) s| aib| cel puÛin optsprezece ani;
(ii) s| participe, cel pu Ûin odat| pe an, la tainele

spovedaniei Õi împ|rt|Õirii, de obicei în parohia de
care aparÛine;

(iii) s| fi f|cut parte Õi s| fi frecventat parohia cel
puÛin Õase luni;

(iv) s| fi acceptat Õi s| fi aderat la Statutul Õi
Regulamentele Episcopiei Ortodoxe Române din
America;

(v) s| îndeplineasc| obligaÛiile financiare stabilite de
c|tre Congresul Episcopiei Õi Parohie.

(b) O asemenea persoan| poate cere formal preotului paroh s|
devin| membru cu drept de vot al parohiei. Cu aprobarea
preotului, Õi dup| consultarea Consiliului parohial,
persoana este înregistrat| în lista membrilor cu drept de
vot a parohiei;

(c) Noii membri înregistraÛi pot exercita dreptul de vot în
Adun|rile parohiei Õi pot fi aleÕi în diferite funcÛii ale
parohiei:
(i) dac| Õi-au achitat obligaÛiile financiare stabilite;
(ii) dac| au fost înregistraÛi ca atare pentru o perioad| de
mai mult de Õase luni înainte de Ûinerea Adun|rii;

(d) Nici o persoan | nu poate fi membru votant în dou |
parohii.

SecÛiunea 15
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Un membru votant are dreptul:
(a) De a se bucura de toate serviciile religioase ale preotului,

potrivit canoanelor Bisericii Ortodoxe, precum Õi de a se
bucura de toate celelalte beneficii pe care le acord |
parohia;

(b) De a se putea transfera de la o parohie la alta, pe baza unui
certificat de transferare eliberat de preotul parohiei de
unde se mut|, Õi de a se bucura de toate drepturile ca
membru în noua parohie, îndat | ce Õi-a pl|tit cotizaÛiile
respective.

SecÛiunea 16

Dreptul de membrie se poate pierde, suspenda ori revoca
în urm|toarele cazuri:
(a) Neglijarea intenÛionat| a îndatoririlor spirituale precum Õi

c|lcarea legilor morale;
(b) Printr'o sentinÛ| a instanÛelor judec|toreÕti ale Episcopiei;
(c) Neplata obligaÛiilor financiare;
(d) ApartenenÛa la o religie necre Õtin| ori membrie într'o

confesiune creÕtin| ne-ortodox|.

Dac| un preot paroh este forÛat, din motive spirituale, sau
datorit| înc|lc|rii canoanelor Õi înv|Û|turilor Bisericii, pentru
binele întregii parohii Õi ca o ultim| soluÛie, s| suspende drepturile
unui membru, va trebui s | fac| o scrisoare de suspendare, dac|
sfaturile sale personale în rezolvarea problemelor cu enoriaÕul în
cauz|, n'au dus la nici un rezultat. Preotul va trebui s | informeze
Consiliul parohial. Va trebui s| trimit| de asemenea Episcopului
o scrisoare confiden Ûial| în care va indica natura eforturilor
personale Õi raÛiunile determinante ale suspend|rii.

Cel care este exclus de la membrie pentru motivele de mai
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sus poate apela decizia la Episcop.

SecÛiunea 17

(a) În cazul c | cineva î Õi pierde membria prin neplata
obligaÛiilor financiare, poate s | fie reintegrat prin plata
acestor obligaÛii pentru anul precedent. DelegaÛilor trebuie
s| li se reaminteasc| c| plata obligaÛiilor financiare faÛ| de
Episcopie este o obligaÛie a parohiei. Cel astfel reintegrat
poate s| îÕi exercite dreptul de vot în Adunarea general| la
treizeci (30) de zile dup| plata obligaÛiilor financiare. Un
membru în restanÛ| mai mult de un an, va trebui s| fac| o
nou| cerere pentru a fi reintegrat ca membru, urmând
procedura folosit| pentru acceptarea unui nou membru.

(b) Pierderea, transferul sau suspendarea condiÛiei de membru
activ, precum Õi moartea unui membru, afecteaz| atât
responsabilitatea parohiei faÛ| de Episcopie, cât Õi leg|tura
dintre credincios Õi parohie. R|spunzând Episcopiei cu
privire la membrii s|i, atât din punct de vedere
duhovnicesc cât Õi din acela al evalu|rii numerice,
trebuesc aplicate urm|toarele:
(i) Un credincios care Õi-a achitat obligaÛia financiar|

faÛ| de parohie,  conform secÛiunei 25 (f) de mai
jos, trebuie s| fie raportat Episcopiei ca membru.

(ii) Un membru este recunoscut ca atare pentru anul
în care a decedat, indiferent dac| obligaÛiile sale
financiare faÛ| de parohie au fost sau nu
satisf|cute pentru acel an.

(iii) Pentru anul în care un membru este, fie suspendat
fie c| se retrage intenÛionat din membria unei
parohii, el sau ea va fi socotit membru numai dac|
obligaÛiile sale financiare, ca membru, au fost
îndeplinite.

(iv) Pentru anul în care un membru se transfer | la o
alt| parohie, el sau ea va fi socotit membru numai
dac| obligaÛiile sale financiare, ca membru, au
fost îndeplinite.
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Preotul paroh

SecÛiunea 18

Preotul paroh, în virtutea hirotonirii sale canonice Õi a
numirii sale de c |tre Episcop, este conduc|torul spiritual al
parohiei bisericii. El are dreptul Õi datoria de a oficia toate
serviciile religioase în parohia sa. El va trebui s | urmeze Õi s|
respecte dogmele, Sfintele Canoane, Înv |Û|turile Õi TradiÛiile
Bisericii Ortodoxe, precum Õi directivele Episcopului.

Potrivit înv|Û|turii Bisericii, preotul este p |rintele Õi
înv|Û|torul spiritual al turmei sale Õi slujitorul sfintelor liturghisiri
stabilite de Biseric |. El învaÛ| Õi zideÕte poporul lui Dumnezeu
încredinÛat grijii sale duhovniceÕti, f|r| nici o p |rtinire Õi
urm|reÕte ca toate activit|Ûile din cadrul parohiei s| fie dedicate
scopurilor religioase ale Bisericii.

Nici o activitate în cadrul parohiei nu poate fi iniÛiat| f|r|
cunoÕtinÛa Õi cooperarea sa; dar nici el nu va face nimic în leg|tur|
cu parohia f|r| cunoÕtinÛa parohienilor Õi a reprezentan Ûilor
parohiei aleÕi de ei, cu excepÛia cazurilor când îndatoririle sale de
preot i-ar interzice, astfel încât întotdeauna s| fie unitate, încredere
reciproc|, conlucrare Õi dragoste. Preotul va supraveghea
activit|Ûile parohiale Õi va acorda o atenÛie special| Ôcolii bisericii,
punând la contribuÛie cunoÕtinÛele sale, timpul s|u Õi talentele sale
pentru îndeplinirea activit|Ûilor zilnice ale parohiei.

Preotul paroh va avea urm|toarele obligaÛii duhovniceÕti,
Õi va îndeplini urm|toarele funcÛii administrative, în afar| de cele
pe care Episcopul i le va încredinÛa:
(a) Va pomeni numele Episcopului în cursul serviciilor
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religioase;
(b) Va promova educa Ûia religioas | a parohienilor în

colaborare cu Consiliul parohial;
(c) Va stabili de comun acord cu Consiliul parohial data Õi ora

serviciilor religioase, conformându-se întotdeauna cu
tradiÛia, dogmele ortodoxe Õi directivele pe care Episcopul
le va da;

(d) Va administra Sfintele Taine Õi va oficia toate serviciile
religioase pe care parohienii i le vor cere;

(e) Va prezida Adunarea parohiei, afar | de cazul când
Episcopul sau Protopopul s'ar afla prezenÛi la adunare, sau
când un reprezentant al Episcopiei ar fi fost delegat pentru
aceasta;

(f) Va fi membru cu drept de vot "ex officio" la ÕedinÛele
Consiliului parohial;

(g) Va fi conduc|torul biroului parohial, în care calitate îi sunt
încredinÛate spre grij|, p|strare Õi control arhivele
parohiei, împreun| cu pecetea oficial| a parohiei,
registrele de botez, mirungere, c|s|torie Õi deces;

(h) Va fi r |spunz|tor Õi va avea grij | de toate c |rÛile,
veÕtmintele, obiectele de cult Õi sfintele Õi de neatins
obiecte: sfântul Antimis, chivotul Õi sfintele vase folosite
în slujbele Õi ritualul bisericii.

SecÛiunea 19

Pentru a fi liber de preocup|ri materiale Õi pentru a fi în
întregime dedicat sfintei sale slujiri, preotul trebuie s| fie retribuit
de c|tre parohie, suma remuner|rii sale trebuind s| fie determinat|
cu claritate o dat| cu numirea sa.

Salarizarea trebuie s| fie în conformitate cu standardele
stabilite de Congresul Episcopiei. Sunt îng|duite excepÛii numai în
acele cazuri în care Consiliul parohial, la directiva Adun |rii
parohiale, face o cerere, Õi în acelaÕi timp, Oficiul (Cancelaria)
Episcopiei g|seÕte suficiente cauze valabile pentru ca standardele
de salarizare ale preoÛilor s| fie modificate numai pentru acel caz.
Salarizarea preotului nu poate fi re Ûinut| sau micÕorat| f|r|
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consimÛ|mântul Episcopului.

RemuneraÛia, dup| cum este stabilit din timp în timp de
c|tre Congresul Episcopiei, va include urm|toarele:
(a) Un salariu lunar Õi alte îndemniza Ûii pe care le va hot|rî

Adunarea parohial|;
(b) O cas| parohial| sau alocaÛie pentru cas|, incluzându-se

plata utilit|Ûilor;
(c) Plata anticipat| pentru asigurarea medical| a preotului Õi

familiei sale;
(d) RemuneraÛia stabilit| va continua în cazul unei boli,

accident sau alt| incapacitate, pentru o perioad| de cel
puÛin trei (3) luni dup| o asemenea disabilitate;

(e) Dup| ce va fi slujit un (1) an în Episcopie, preotul va avea
dreptul la un minimum de dou| (2) s |pt|mâni vacanÛ|
pl|tit| conform remuner|rii sale, Õi la o s |pt|mân|
adiÛional| dup| fiecare cinci (5) ani de slujire preoÛeasc|
neîntrerupt|, pân| la maximum de cinci (5) s|pt|mâni,
indiferent de timpul slujit în cadrul parohiei;

(f) Contribu Ûia parohiei fixat | pentru Planul de Pensie a
clerului;

(g) Plata a cel puÛin jum|tate din taxele privitoare la serviciul
pe cont propriu (Self Employement Tax) sau echivalentul
s|u în Canada;

(h) Plata tuturor cheltuielilor rezonabile f |cute cu ocazia
particip|rii la Congresul Episcopiei sau la conferinÛele
Protopopiatului;

(i) BonificaÛie pentru maÕin|;
(j) Plata ce ar reveni preotului pentru acoperirea asigur|rii de

desp|gubire în caz de accident de munc|.

SecÛiunea 20

În afara celor de mai sus, preotul paroh se va supune Õi va
respecta urm|toarele:
(a) Va oficia servicii religioase în alte parohii ale Episcopiei

numai la cererea sau aprobarea preotului paroh sau a
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protopopului titular;
(b) Nu va oficia servicii religioase în nici o parohie ce nu se

afl| sub jurisdicÛia Episcopiei, decât dac| este îng|duit de
directiva general | a Episcopului sau de o permisiune
special|;

(c) Nu va permite preoÛilor de sub alte jurisdic Ûii s| oficieze
în parohia sa decât numai cu aprobarea Episcopului;

(d) Preotul va trebui s | în ÕtiinÛeze cu anticipa Ûie pe
preÕedintele Consiliului parohial ori de câte ori
intenÛioneaz| s| lipseasc| din parohie pân| la trei (3) zile
consecutive. AbsenÛele mai îndelungate de trei (3) zile
consecutive vor trebui aprobate în prealabil de protopop Õi
cu inÕtiinÛarea preÕedintelui Consiliului parohial;

(e) În tot timpul cât prime Õte întreaga remunera Ûie de la
parohie, preotul nu poate ocupa nici un alt serviciu cu
program de 40 de ore sau chiar program redus, în afara
parohiei, f|r| aprobarea prealabil| în scris a Episcopului
Õi a Consiliului parohial.

Cererea de transfer solicitat|||| de c||||tre o parohie.

SecÛiunea 21

Cursul unei asemenea cereri trebuie s| se conformeze
urm|toarelor:

(a) NemulÛumirile în leg|tur| cu p |storirea preotului paroh
trebuie s| fie consemnat| de c|tre Õi prin Consiliul
parohial;

(b) Reprezentan Ûii Consiliului parohial trebuie s | se
întâlneasc| cu preotul paroh pentru a discuta
nemulÛumirile, s| lucreze Õi s| încerce împreun| s| le
rezolve;

(c) În cazul în care nemulÛumirile continu| sau se amplific|,
Consiliul parohial cu o majoritate de voturi, va trebui s |
trimit| Episcopului un raport scris, în care s| documenteze
atât nemulÛumirile cât Õi încerc|rile Õi eforturile depuse
pentru a le rezolva;

(d) Similar, Episcopul va trebui s | r |spund| în termen de
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treizeci (30) de zile Consiliului parohial, cu îndrum |rile
sale pentru rezolvarea nemulÛumirilor;

(e) În cazul în care toate aceste eforturi continu | s| r|mân|
neroditoare, Õi nemulÛumirile persist|, Consiliul parohial,
cu o majoritate de 2/3 a voturilor, va înainta Episcopului
o "Cerere de Transferare" a preotului paroh. Cererea va
trebui s| fie însoÛit| de documentarea vot|rii Õi procesul
verbal al ÕedinÛei Consiliului parohial;

(f) Dup| primirea "Cererii de Transferare", Episcopul va
r|spunde Consiliului parohial în termen de Õasezeci (60)
de zile, indicând datele posibile la care Episcopul sau un
reprezentant împuternicit al s |u va vizita parohia în
persoan|. Scopul vizitei de c|tre Episcop sau de c |tre
reprezentantul s |u numit, va fi întâlnirea cu membrii
Consiliului parohial, cu auxiliarii autorizaÛi Õi cu membri
ai parohiei care Õi-au achitat toate obligaÛiile financiare
faÛ| de parohie, care au cerut o audienÛ| particular |,
precum Õi cu preotul paroh pentru a discuta nemulÛumirile
parohiei în leg|tur| cu preotul;

(g) Urmare a întâlnirii cu parohienii men ÛionaÛi mai sus, cu
auxiliarii, cu preotul paroh, Episcopul va r |spunde la
timpul potrivit, fie direct în persoan |, fie în scris
Consiliului parohial cu privire la orice acÛiune ce trebuie
luat| în leg|tur| cu "Cererea de Transferare";

(h) În cazul în care "Cererea de Transferare" este respins |,
parohia poate reveni asupra cererii la Episcop, dup| un (1)
an, de la data respingerii de c|tre Episcop. 

VacanÛ|Û|Û|Û| în postul de preot paroh

SecÛiunea 22

Postul de preot paroh va fi considerat vacant dac| intervin
oricare din urm|toarele:
(a) Decesul preotului paroh;
(b) Demisia voluntar| a preotului cu preaviz de (60) de zile,

prin scrisoare adresat| Episcopului Õi Consiliului parohial;
(c) Pensionare voluntar|;
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(d) Înl|turarea din oficiu pe baza unei hot |râri a
Consistoriului Spiritual ori a Tribunalului Episcopiei;

(e) Transferarea sau înl|turarea preotului de c|tre Episcop.

Pensionat, demisionat, transferat ori înl |turat dintr'o
parohie, preotul are obligaÛia s| predea Protopopului s |u, sau
Consiliului parohial, potrivit unei directive scrise a Episcopului,
toat| arhiva oficiului parohial, toate registrele Õi un inventar al
mobilierului, al obiectelor de cult, al c |rÛilor liturgice, al
veÕmintelor Õi al tuturor bunurilor încredinÛate lui prin aceste
Regulamente.

Procedura complet||||rii vacanÛÛÛÛei postului de preot paroh
SecÛiunea 23

Consiliul parohial va trebui:
(a) S| convoace în termen de treizeci (30) de zile o Adunare

special| a parohiei, cu scopul de a decide remuneraÛia ce
urmeaz| a fi oferit| noului preot. Adunarea parohial| are
puterea de a încredinÛa Consiliului parohial autoritatea
specific| de a m|ri, negocia sau schimba în orice fel
remuneraÛia oferit| clerului;

(b) S|-l informeze pe Episcop despre remunera Ûia oferit| de
c|tre Adunarea parohial| înaintând Episcopului o copie
certificat| a procesului verbal al Adun|rii speciale
parohiale;

(c) Dup| constatarea c| exist| un candidat pentru oficiul
vacant de preot paroh, Episcopul va da decretul de numire.

PreoÛÛÛÛii AsistenÛÛÛÛi

SecÛiunea 24

Constatându-se de c |tre o parohie c| are nevoie de un
preot asistent, ea va urma aceeaÕi procedur| ca la vacanÛa postului
de preot paroh. Preotul asistent va îndeplini îndatoririle
încredinÛate lui de c |tre preotul paroh Õi de Consiliul parohial.
Preotul asistent va fi membru votant al Consiliului parohial, ca o
chestiune de drept, "ex officio".

Adunarea Parohial||||
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SecÛiunea 25

Adunarea parohial| este adunarea general| a membrilor cu
drept de vot ai parohiei. Convocarea Õi conducerea Adun |rii
parohiale se va face dup| procedurile urm|toare :
(a) Adunarea parohial| ordinar| va fi convocat | de c|tre

preotul paroh Õi de Consiliul parohial în primele Õase (6)
s|pt|mâni ale anului calendaristic;

(b) Adun|rile speciale ale parohiei se vor Ûine când preotul
paroh Õi Consiliul parohial le consider| necesare sau când
dou|zeci (20) la sut| dintre membrii parohiei cu drept de
vot cer convocarea adun|rii prin cerere scris| c|tre
Episcop indicând scopul adun|rii;

(c) Toate Adun|rile parohiale se vor Ûine Duminica sau în zile
de s|rb|tori legale în biseric| ori în sala parohial|;

(d) Convocarea Adun|rii parohiale se va face cu cel puÛin 15
zile înainte de data în care se va Ûine, prin anunÛ în biseric|
dup| Sfânta Liturghie duminical| Õi prin scrisoare adresat|
tuturor cu drept de vot sau prin publicarea în buletinul
parohial dac| acesta se trimite prin poÕt| fiec|rui membru.
Scrisoarea de convocare va trebui s | includ| data, ora,
locul Õi ordinea de zi propus| a adun|rii convocate;

(e) Ordinea de zi a Adun |rii parohiale va fi întocmit| de
preotul paroh Õi Consiliul parohial. Dac| ordinea de zi
propus| include anumite recomandaÛii ale Consiliului
parohial, scrisoarea de convocare va trebui s | con Ûin|
textul actual al acestora. Dac| ordinea de zi propus |
include cump|rarea, vânzarea, închirierea sau orice alt|
agrevare a bunurilor bisericii, scrisoarea de convocare va
trebui s| conÛin| exact natura recomandaÛiei;

(f) Dreptul de vot în Adunarea parohial | obi Õnuit| va fi
acordat membrilor parohiei care Õi-au îndeplinit
îndatoririle financiare faÛ| de parohie pân| la data de 31
Decembrie a anului precedent. Membrii noi vor avea drept
de vot la Adunarea parohial| numai dac| au fost membri
în regul| pentru cel puÛin Õase (6) luni;

(g) Pentru constituirea legal| a Adun|rii parohiale se cere s|
fie prezenÛi un num|r de membri votanÛi în regul|, nu mai
mic decât num|rul maxim permis al membrilor Consiliului
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parohial;
(h) Preotul paroh va prezida Adunarea parohial |, ori, în

absenÛa lui, preÕedintele Consiliului parohial. Dac|
ordinea de zi include chestiuni privitoare la jurisdicÛia
Episcopiei sau dac | este prev|zut în mod specific de
aceste Regulamente, atunci Adunarea trebuie s | fie
prezidat| de o persoan| numit| de Episcopie;

(i) Pentru convocarea Adun |rii parohiale, func Ûionarii
Consiliului parohial vor întocmi o list|, scris| la maÕin|,
cu numele tuturor membrilor cu drept de vot Õi o vor
trimite în trei exemplare, Oficiului (Cancelariei)
Episcopiei. Lista va trebui întocmit| potrivit acestor
Regulamente incluzând de exemplu SecÛiunea 17 (b) de
mai sus. Copia verificat| Õi înapoiat| de c|tre Episcopie,
va constitui lista oficial| a votanÛilor în adunare;

(j) Secretarul Adun|rii parohiale va fi secretarul Consiliului
parohial;
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(k) Procesul verbal al Adun|rii parohiale va fi verificat la
prima ÕedinÛ| a Consiliului parohial urm|toare Adun|rii Õi
va fi semnat de preÕedintele Õi secretarul Adun|rii. O
copie certificat| va fi trimis| la Oficiul (Cancelaria)
Episcopiei. 

Procedura de vot

SecÛiunea 26

În orice Adunare parohial| votarea se face în persoan| Õi
nu prin delegaÛie nici  prin buletin de absenÛ|.

SecÛiunea 27

O majoritate de dou| treimi (2/3) din num|rul voturilor
celor prezenÛi Õi îndrept |ÛiÛi pentru a vota, este necesar| în
urm|toarele cazuri:
(a) Cump|rarea, vânzarea, închirirea, ipotecarea sau alte

agrev|ri ale bunurilor parohiei;
(b) Restrângerea sau extinderea limitelor dezbaterilor;
(c) Anularea unei decizii luat| anterior în timpul unei ÕedinÛe

ori a mai multor ÕedinÛe având ca subiect acea decizie;
(d) Chestiuni în leg |tur| cu jurisdic Ûia Episcopiei sau în

cazurile prescrise de aceste Regulamente;
(e) Adoptarea unei propuneri pentru contopirea sau dizolvarea

unei parohii;
(f) Toate celelalte propuneri pot fi aprobate prin majoritatea

celor prezenÛi având drept de vot.

SecÛiunea 28

Orice persoan| prezent | Õi îndrept|Ûit| de a vota la o
Adunare parohial| va putea contesta legalitatea procedurii adun|rii
în modul urm|tor:
(a) Obiectând pe loc împotriva procedurii încriminate;
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(b) În cazul când obiec Ûiunea i-ar fi respins| de c|tre
preÕedinte, va trebui, ca mai înainte de a se încheia
lucr|rile adun|rii, s|-Õi declare intenÛia de a apela la
Episcopie, consemnându-se în procesul verbal atât
obiecÛiunea cât Õi intenÛia apelului;

(c) În termen de zece (10) zile va trebui s| înainteze
Episcopiei plângerea, scris| Õi semnat| de el Õi de alÛi trei
(3) membri ai parohiei, prezenÛi la ÕedinÛ| Õi cu drept de
vot. Episcopia va decide asupra peti Ûiei în termen de
Õasezeci (60) de zile.

Cu toate cele menÛionate în paragraful de mai sus, orice
persoan| poate contesta legalitatea, fie a metodei de convocare a
Adun|rii parohiei, a înÕtiinÛ|rii Adun|rii parohiale, fie a ordinei ei
de zi, cu condiÛia îns|, c| în ziua în care este f|cut| contestaÛia,
persoana respectiv| este eligibil| s| voteze la adunarea pe care o
contest| Õi numai dac| îÕi face cunoscut| contestaÛia în felul
urm|tor:
(a) Înainte de data adun|rii, s|-Õi fac| cunoscut| contestaÛia în

scris, trimiÛând copii prin scrisoare recomandat| sau cu
semn|tur| de primire atât la oficiul parohiei cât Õi la
Oficiul (Cancelaria) Episcopiei, indicând precis temeiurile
contestaÛiei;

(b) În ziua adun|rii, dup | ce s'a f|cut prezenÛa, persoana
respectiv| s| expun| adun|rii contestaÛia sa, Õi dac|
aceasta este respins| de preÕedinte, persoana contestatar|
va trebui s| urmeze previziunile subsecÛiunii (1) (b) Õi (c)
de mai sus.

Drepturile ÕÕÕÕi îndatoririle Adun||||rii parohiale

SecÛiunea 29

Adunarea parohial | va avea urm|toarele drepturi Õi
îndatoriri:
(a) De a fixa remuneraÛia preotului paroh;
(b) De a fixa remuneraÛia tuturor angajaÛilor parohiei;
(c) Dreptul exclusiv de a vinde, cump|ra, închiria, ipoteca sau

agreva bunurile bisericii;
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(d) De a aproba toate planurile de construcÛii principale ca:
biserici, Õcoli duminicale, s|li de reuniuni culturale,
sociale Õi de ÕedinÛe, cimitire Õi terenuri de recreaÛie, cu
condiÛia îns| ca orice hot|rîre privitoare la un program de
construcÛie al parohiei s| fie efectiv| numai dac| Õi dup|
ce a fost aprobat| de Consiliul Episcopesc;

(e) De a fixa membrilor obliga Ûiile financiare Õi veniturile
epitrahilului pentru slujbele preoÛeÕti, ca de pild| cununie,
botez, înmormântare Õi alte servicii religioase;

(f) De a alege Consiliul parohial;
(g) De a alege delega Ûii mireni Õi delegaÛii înlocuitori la

Congresul Episcopiei;
(h) De a aproba raportul de activit |Ûi Õi recomandaÛiile

Consiliului parohial ori de câte ori va fi nevoie;
(i) De a aproba raportul financiar întocmit de casier Õi

controlat;
(j) De a aproba bugetul;
(k) De a aproba rapoartele de activitate Õi cele financiare ale

controlorilor f|cute auxiliarelor parohiale;
(l) De a decide prin vot unirea parohiei cu alta sau

desfiinÛarea parohiei.

Chestiuni financiare

SecÛiunea 30

Anul fiscal al parohiei va coincide cu anul calendaristic:
(a) Parohia se va administra conform unui buget scris detailat

care va fi preg |tit Õi recomandat de c|tre Consiliul
parohial Adun|rii parohiale pentru a fi aprobat în ÕedinÛa
sa anual|;

(b) În cazul unor circumstanÛe neprev|zute Õi extraordinare, de
natur| critic| Õi imediat|, Consiliul parohial va avea
autoritatea de a aloca fonduri necuprinse în bugetul
general;
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(c) La sfârÕitul fiec|rui an fiscal, Õi înainte de Adunarea
anual| a parohiei, controlorii vor controla registrele de
contabilitate ale parohiei Õi vor verifica veniturile Õi
cheltuielile anului încheiat Õi vor inventaria de asemeni
toate bunurile parohiei. Copii dup| ambele rapoarte ale
controlorilor vor trebui trimise la Oficiul (Cancelaria)
Episcopiei;

(d) Toate documentele de contabilitate, inclusiv facturi,
recipise Õi dovezi de plat |, vor fi p|strate în arhivele
biroului parohiei timp de zece (10) ani, sau potrivit
Statutului de Limit |ri ale Statului, Provinciei sau
Teritoriului unde se afl| parohia;

(e) Un chestionar de control contabil intern, emis de Oficiul
(Cancelaria) Episcopiei trebuie s| fie completat de casierul
Consiliului parohial, cu consultarea controlorilor, Õi va
trebui s| fie submis Oficiului (Cancelariei) Episcopiei nu
mai târziu de luna Februarie a fiec|rui an. Chestionarul
trebuie semnat de preotul paroh, preÕedintele Consiliului
parohial, casierul Õi controlorii. NeglijenÛa în a completa
Õi înainta la Episcopie chestionarul, va supune parohia
unui control independent, ce se va face de c|tre un
contabil public, sau autorizat, la indicaÛia Consiliului
Episcopesc, costul Õi cheltuelile legate de acest control
urmând sa fie pl|tite de parohie.

DelegaÛÛÛÛi la Congresul Episcopiei

SecÛiunea 31

Fiecare parohie va fi reprezentat| în Congresul Episcopiei
prin preotul ei paroh sau administrator Õi prin doi (2) delegaÛi
mireni sau doi (2) locÛiitori (supleanÛi) ai delegaÛilor, aleÕi de c|tre
Adunarea parohial | pe termen de doi (2) ani. Pentru a fi aleas|
delegat sau locÛiitor, o persoan| trebuie s| fi fost membr| la
parohie de cel puÛin un (1) an.

Alegerea delegaÛilor Õi a loc Ûiitorilor va fi certificat|
Episcopiei de c|tre preÕedintele Õi secretarul Adun|rii parohiale Õi
documentaÛia trebuie trimis| la Oficiul (Cancelaria) Episcopiei.
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SecÛiunea 32

Faptul de a nu trimite delegaÛi la Congresul Episcopiei nu
va scuti parohia de respectarea Õi de obligaÛia supunerii faÛ| de
toate deciziile Congresului. Neplata contribuÛiilor c|tre Episcopie
poate constitui motivul de a se lua delegaÛilor parohiei dreptul de
a participa la lucr|rile Congresului ca Õi dreptul de a vota în
Congres.

Consiliul parohial

SecÛiunea 33

(a) Consiliul parohial este entitatea care, împreun| cu preotul
paroh, execut | hot |rârile Adun |rii parohiale Õi
administreaz| afacerile seculare Õi financiare ale parohiei.

(b) Biserica CreÕtin| Ortodox| învaÛ| c| între cler Õi mireni
trebuie s| existe o cooperare activ| pe toate treptele vieÛii
bisericeÕti. Deoarece Consiliul parohial este principalul
organism parohial, în realizarea unei asemenea cooper|ri,
nici una din ÕedinÛele sale nu trebuie Ûinut| f|r| de
înÕtiinÛarea preotului paroh care, fiind conduc |torul
spiritual al parohiei, trebuie s | ia parte la discutarea Õi
soluÛionarea tuturor treburilor privind parohia. Cu toate c|
preotul este capul parohiei, nu este totuÕi necesar ca el s|
prezideze ÕedinÛele Consiliului parohial. De obiceiu
acestea sunt prezidate de preÕedintele mirean.

Pentru a putea fi numit| Õi aleas| în Consiliul parohial, o
persoan| trebuie s| satisfac| condiÛiile SecÛiunii 14 (c) (ii) de mai
sus ale acestui Articol Õi s| fi fost membru înregistrat al parohiei
pentru cel puÛin Õase (6) luni înainte de alegerea sa.

În afar| de calific|rile tehnice de mai sus, Comitetul de
Numire va trebui s| numeasc| iar Adunarea general| va trebui s|
aleag| în Consiliul parohial numai acei membri care se împ|rt|Õesc
cu regularitate cu Sfintele Taine, care lucreaz | activ pentru
prosperitatea spiritual| Õi material| a parohiei, v|dind o puternic|
dorinÛ| de a spori Sfânta Biseric| Ortodox| a lui Dumnezeu.
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Atât numirea cât Õi alegerea în Consiliul parohial nu
trebuie acordate nici unui membru care se spovedeÕte, posteÕte Õi
se împ|rt|ÕeÕte doar foarte rar cu Sfintele Taine, care nu vine cu
regularitate la slujbele religioase ale parohiei, care promoveaz |
f|râmiÛarea Õi destr|marea unit|Ûii parohiei, sau care lipseÕte de la
alegerile pentru Consiliul parohial f|r| un motiv bine întemeiat.

(c) Num|rul membrilor ce urmeaz | s | fie ale Õi va fi
determinat de num|rul membrilor votan Ûi potrivit
urm|toarei proporÛii:

Num||||rul membrilor Num||||rul membrilor
parohiei în consiliu

100 sau mai puÛin: Nu mai puÛin de 7
Nu mai mult de 15

101 pân| la 200: Nu mai puÛin de 11
Nu mai mult de 25

201 sau mai mulÛi: Nu mai puÛin de 15
Nu mai mult de 30

SecÛiunea 34

Pentru alegerea membrilor Consiliului parohial urm|toarea
procedur| va trebui s| fie strict observat|:

La o ÕedinÛ| a Consiliului parohial, cu cel pu Ûin o lun|
înainte de Adunarea parohial |, Consiliul va numi un
Comitet de Numire compus din preotul paroh Õi trei (3)
membri ai Consiliului care vor preg |ti în vederea
prezent|rii Adun|rii parohiale, o list| de persoane
doritoare Õi calificate de a candida. Nu va fi îng|duit| nici
o nou| numire sau schimbare a listei, nici chiar prin acord
unanim. Dac| lista nu întruneÕte majoritatea de voturi, se
vor putea face nomin|ri din ÕedinÛ|.
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SecÛiunea 35

Imediat dup| alegerea Consiliului parohial, preotul paroh
/preÕedintele Adun|rii îi va administra jur|mântul de oficiu. Nici
o persoan| nu poate sluji ca membru al Consiliului înainte de a fi
depus jur|mântul.

Jur|mântul este urm|torul:

JUR{MÂNT

"Jur s|-mi îndeplinesc îndatoririle ca membru al

Consiliului parohial, s | administrez în mod cinstit

bunurile parohiei; s| ac Ûionez f |r| a Ûine în seam|
interesele mele personale Õi f|r| p|rtinire faÛ| de alÛii; s|
respect Õi s| ap|r Statutul Õi Regulamentele Episcopiei Õi
autoritatea duhovniceasc| a Episcopului. AÕa s|-mi ajute

Dumnezeu".

În termen de (Õapte) 7 zile de la alegerea noului Consiliu,
preotul paroh sau administratorul va convoca pe cei aleÕi la o
ÕedinÛ|, în care se va proceda la alegerea pre Õedintelui, vice-
preÕedintelui, secretarului, casierului, a doi epitropi Õi doi
controlori. Îndat| dup| constituire, noul consiliu va prelua de la
foÕtii funcÛionari toate registrele, gestiunea Õi cheile propriet|Ûilor
parohiale.

SecÛiunea 36

Pe lâng| membrii ale Õi de Adunarea general|, urm|torii
vor fi membri de drept ai Consiliului parohial, cu drept de vot:

(a) Preotul paroh, preotul /preoÛii asistenÛi, diaconul
/diaconii;

(b) Cei doi delegaÛi mireni la Congresul Episcopiei;
(c) PreÕedinta Reuniunii de Femei;
(d) PreÕedintele/pre ÕedinÛii organiza Ûiei locale

A.R.O.Y.;
(e) PreÕedintele altor organiza Ûii auxiliare pe care

Congresul Episcopiei le poate autoriza;
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(f) Fostul preÕedinte al Consiliului parohial pe anul
trecut, doar în primul an dup| ce a fost schimbat.

Dac| membrii de drept, "ex oficio", ai Consiliului parohial
au mai mult decât optsprezece (18) ani Õi dac| Adunarea parohial|
le cere s| pl|teasc| membria, atunci membrii laici de drept îÕi vor
putea exercita votul dac| obligaÛiile lor financiare au fost achitate.

SecÛiunea 37

La orice ÕedinÛ| a Consiliului parohial, pentru a putea lua
decizii, vor trebui s| fie prezenÛi cel puÛin jum|tate plus unul (1/2
+ 1) din num|rul total al membrilor constituenÛi.

SecÛiunea 38

Consiliul parohial se va întruni în mod obiÕnuit o dat| pe
lun|, dar nu mai rar de odat| la dou| (2) luni.

SecÛiunea 39

PreÕedintele Õi secretarul Consiliului parohial, cu ÕtiinÛa
preotului paroh, vor convoca ÕedinÛele Consiliului parohial
anunÛând atât pe membrii ale Õi cât Õi pe cei de drept cu o (1)
s|pt|mân| înainte de data fixat|. Convocarea va trebui trimis| în
scris cu poÕta de clasa întîi. La acest mod de convocare se poate
renunÛa prin consimÛ|mântul majorit|Ûii membrilor Consiliului.

SecÛiunea 40

În caz de demisie, deces, destituire, conform procedeului
stabilit de aceste Regulamente, sau incapacitate, a preÕedintelui, a
vice-preÕedintelui, secretarului, casierului, epitropului sau
controlorului din Consiliul parohial, în timpul unui termen al
oficiului, Consiliul va alege un succesor pentru postul vacant din
rândul membrilor lui. 
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SecÛiunea 41

Nimeni nu poate ocupa mai mult de un post în Consiliul
parohial, iar posturile de preÕedinte Õi casier Õi controlor nu pot fi
ocupate de dou| (2) persoane care, pe durata oficiului lor, sunt sau
devin înrudite ca, tat| Õi fiu, soÛi, fraÛi Õi surori vitregi, rude prin
c|s|torie, bunici Õi nepoÛi. Nimeni nu va putea ocupa aceea Õi
funcÛie mai mult de patru (4) ani consecutivi.

SecÛiunea 42

Orice membru al Consiliului parohial, fie ales, fie de drept,
care va lipsi f|r| motiv întemeiat de la trei (3) ÕedinÛe consecutive
ale Consiliului în decurs de un an, va fi considerat demisionat din
membrie Õi din orice funcÛie a Consiliului.

Drepturile ÕÕÕÕi îndatoririle Consiliului parohial

SecÛiunea 43

Consiliul parohial, ai c|rui membri f|r| excepÛie trebuie s|
fie asiguraÛi, va avea autoritatea Õi datoria de:
(a) A aduce la îndeplinire deciziile Adun |rii parohiei Õi

împreun| cu preotul, de a administra Õi conduce treburile
laice ale parohiei;

(b) A studia Õi a face recomand|ri Adun|rii parohiale asupra
cump|r|rii, vânz|rii, închirierii, ipotec|rii sau agrev|rii
bunurilor parohiei în caz de nevoie;

(c) A face recomand|ri Adun|rii parohiale asupra planurilor
de construcÛie, conform procedurii stabilite, pentru
aprobarea unor astfel de planuri, asigurând planuri de
construcÛie corecte Õi oferte competitive, ob Ûinând
aprobarea Oficiului (Cancelariei) Episcopiei Õi a
Consiliului;

(d) A preg |ti bugetul anual Õi a-l supune spre aprobare
Adun|rii parohiale;
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(e) A prezenta Adun|rii parohiale un raport anual de activit|Ûi
care va trebui s| includ| activit|Ûile de binefacere,
programele de educaÛie religioas| Õi Õcolar| din cadrul
bisericii precum Õi susÛinerea activ| a organizaÛiilor
auxiliare ale Episcopiei;

(f) A fi încunoÕtiinÛat de primirea de noi membri precum Õi
transferul membrilor de la alt| parohie;

(g) A alc|tui ordinea de zi a Adun|rii parohiale;
(h) A exercita în mod exclusiv dreptul de a solicita Õi strânge

fonduri pentru parohie Õi pentru scopurile ei;
(i) S|-Õi exercite competenÛa asupra SecÛiunii 23, de mai sus.

 Îndatoririle preÕÕÕÕedintelui Consiliului parohial

SecÛiunea 44

PreÕedintele Consiliului parohial:
(a) Împreun| cu secretarul Õi cu încuviinÛarea preotului paroh

va convoca Õi va prezida ÕedinÛele Consiliului;
(b) Va semna, împreun | cu secretarul, toate contractele,

actele, ipotecile Õi alte documente legale;
(c) Va cosemna împreun| cu casierul toate cecurile. Aceast|

îndatorire poate fi delegat| vice-preÕedintelui;
(d) Împreun| Õi în cooperare cu preotul, va reprezenta parohia

în toate relaÛiile ei externe.

Îndatoririle vice-preÕÕÕÕedintelui Consiliului parohial

SecÛiunea 45

În absenÛa preÕedintelui, vice-preÕedintele, sau primul
dintre aceÕtia, în cazul când ar fi mai mul Ûi, îi va Ûine locul Õi va
îndeplini toate îndatoririle ce îi vor fi încredinÛate de c|tre
preÕedinte Õi Consiliul parohial.

Îndatoririle secretarului Consiliului parohial
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SecÛiunea 46

Secretarul Consiliului parohial:
(a) Va încheia procesele verbale ale ÕedinÛelor Consiliului

parohial, precum Õi pe cele ale Adun|rilor parohiale;
(b) Va semna, împreun| cu preÕedintele, contractele, actele de

proprietate, ipotecile Õi alte documente legale;
(c) Va Ûine la zi lista de nume, adrese Õi numerele de telefoane

a membrilor parohiei;
(d) Va trimite convocare pentru toate ÕedinÛele, conform

dispoziÛiilor prezentelor Regulamente;
(e) O dat| cu convocarea Adun|rii parohiale expediat| prin

poÕt|, va preg|ti Õi trimite Oficiului Episcopiei:
(i) Trei (3) copii b|tute la maÕin| a listei membrilor

cu drept de vot, cu adresele Õi telefoanele lor la zi,
pentru a fi certificate;

(ii) Ordinea de zi a Adun|rii parohiale.
(f) Va preg|ti Õi trimite la Episcopie:

(i) Raportul finaciar, controlat, al casierului, Õi
inventarul fondurilor Õi bunurilor/propriet|Ûilor
bisericii;

(ii) Copia actului (Treasurer's Fidelity Bond) sau
certificatului de asigurare a casierului;

(iii) Chestionarul de contabilitate financiar| în
conformitate cu acest Articol IX, SecÛiunea 30(e).

Îndatoririle casierului Consiliului parohial

SecÛiunea 47

Casierul Consiliului va trebui:
(a) S| fie asigurat printr'o asigurare financiar| "Fidelity Bond"

* f|cut| pe numele parohiei;
(b) S| aib| în grija sa toate fondurile, valorile negociabile Õi

orice alte acte de valoare ale parohiei;
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(c) S| fie r|spunz|tor de p|strarea contabilit|Ûii fondurilor Õi
bunurilor parohiei, Õi în mod specific de inventarul
bunurilor, menÛionat în Articolul IX, SecÛiunea 7;

(d) S| prezinte Adun|rii parohiale anuale Õi la ÕedinÛele
Consiliului parohial un raport financiar complet Õi o dare
de seam| asupra tuturor bunurilor Õi cheltuelilor de sub
controlul lui;

(e) S| contrasemneze împreun | cu preÕedintele sau vice-
preÕedintele consiliului, dac| a fost delegat în acest sens,
toate cecurile;

(f) S| Ûin| Õi s| pun| la dispoziÛia controlorilor, a Consiliului
parohial Õi Consiliului Episcopesc, imediat la cerere, toate
registrele de contabilitate pe care le are în grija sa.

* Asigurarea cu bond (Fidelity Bond) trebuie s| fie egal|
sau mai mare decât cea mai larg| sum| a bunurilor lichide pe
termen scurt (conturi, bani, note, etc.) aflate în grija oric|rui casier
al parohiei în oricare perioad| din ultimii trei (3) ani.

 Îndatoririle epitropilor Consiliului parohial

SecÛiunea 48

Îndatoririle primului epitrop vor fi:
(a) Va încasa toate contribuÛiile, obliga Ûiile financiare ale

membrilor Õi donaÛiile;
(b) Va transmite casierului to Ûi banii aduna Ûi Õi copiile

chitanÛelor emise de el pentru aceÕti bani;
(c) Va vinde lumân|rile utilizate la serviciile religioase;
(d) Va organiza astfel ca toate articolele necesare în biseric|

Õi la servicile religioase s| fie întreÛinute, îngrijite Õi
disponibile;

(e) ToÛi epitropii trebuie s| fie asigura Ûi cu bond (Fidelity
Bond) f|cut în numele parohiei.
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Îndatorirea celui de al doilea epitrop este s| execute toate
acele îndatoriri ale primului epitrop pe care i le încredinÛaz| primul
epitrop sau preÕedintele. Cu consimÛ|mântul Consiliului pot fi
numiÛi asistenÛi, dar în acest caz, responsabilitatea financiar| legal|
pentru acÛiunile acestor asistenÛi va fi a Consiliului parohial.

 Îndatoririle controlorilor Consiliului parohial

SecÛiunea 49

Controlorii trebuie s | aib| preg|tire sau experienÛ| în
contabilitatea financiar|, control sau înregistr|ri contabile Õi vor
trebui s| controleze registrele de contabilitate Õi bunurile parohiei.
(a) Vor efectua acest control ori de câte ori vor crede de

cuviinÛ| dar nu mai puÛin de dou| (2) ori pe an.
(b) Vor verifica raportul casierului la ÕedinÛa anual | a

Adun|rii parohiale.
(c) În exerciÛiul funcÛiunii lor, vor inspecta Õi verifica în mod

real Õi personal toate bunurile mobile Õi imobile ale
parohiei.

(d) În controlul lor, ei vor revizui personal toate poli Ûele de
asigurare care acoper| pierderi, furturi, distrugeri sau alte
lipsuri, precum Õi cele privitoare la responsabilit |Ûile
parohiei, cu scopul de a confirma c| suma asigur|rii este
suficient| Õi c| asigurarea este în vigoare, la zi.

(e) Ei sunt r |spunz|tori s | anun Ûe Oficiul (Cancelaria)
Episcopiei Õi Consiliul parohial Õi, dac| este necesar, s |
fac| cunoscut în scris Tribunalului Episcopiei, în
eventualitatea c| descoper| orice administrare, cheltuial|,
investiÛie sau economisire incorect| sau ilegal| a bunurilor
sau fondurilor parohiei.

ARTICOLUL X

MISIUNI ÔÔÔÔI PAROHII NOI

SecÛiunea 1

Episcopul poate iniÛia un centru de activitate a unei
Misiuni în cadrul Departamentului Misiunilor: 
(a) Dup| ce a constatat c| exist| un num |r suficient de
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credincioÕi stabiliÛi într'o anumit| zon|;
(b) Dup| ce a trimis un reprezentant din partea Episcopiei ca

s| se întâlneasc | cu grupul interesat Õi s| verifice
posibilitatea înfiinÛ|rii unei Misiuni pentru acea
comunitate.

SecÛiunea 2

O nou| Misiune pentru o anumit | comunitate trebuie
organizat| în strict acord cu procedurile urm|toare:
(a) P|rÛile interesate, cu numele Õi adresa complet|, vor semna

o cerere, pe care o vor trimite Episcopiei, solicitând
înfiinÛarea unei misiuni noi;

(b) Dup| primirea cererii, Episcopul va convoca o Adunare
General| a tuturor semnatarilor Õi va delega un
reprezentant al Episcopiei s| prezideze adunarea;

(c) Delegatul Episcopiei va explica Constitu Ûia Õi
Regulamentele de faÛ|, liniile de conduit| Õi metodele de
aplicare ale Episcopiei, precum Õi Sfintele Canoane care se
refer| Õi rânduiesc viaÛa Bisericii Ortodoxe în general Õi a
parohiei în special. Dup| acceptarea Õi supunerea faÛ| de
Canoane, ConstituÛie Õi Regulamente, de c|tre majoritatea
voturilor exprimate prin apel nominal, grupul organizatoric
va alege un Consiliu provizoriu, prin nominare din sal |,
format dintr'un preÕedinte, un secretar, un casier, doi (2)
epitropi Õi doi controlori;

(d) Consiliul provizoriu va lansa imediat un apel c |tre toÛi
creÕtinii ortodocÕi care nu sunt deja afiliaÛi altei parohii Õi
care întrunesc condiÛiile pentru a deveni membri în noua
parohie, potrivit calific |rilor cerute de aceste
Regulamente;
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(e) Când Oficiul (Cancelaria) Episcopiei se va fi convins c|
grupul organizator conteaz| pe destule adeziuni pentru ca
num|rul de membri s| poat| menÛine o misiune, va
autoriza grupul organizator s| fac| demersurile legale
pentru dobândirea personalit|Ûii juridice (incorporararea)
misiunii potrivit legilor Statului, Provinciei sau
Teritoriului unde se afl| Õi conform prezentului Statut Õi
Regulamente. 
Actul de constituire legal| (incorporarea) va include
Statutul Õi Regulamentele de faÛ| printr'o direct| raportare
la ele, recunoscându-le autoritatea suprem |. Actul de
incorporare va include de asemenea printre scopurile
misiunii Õi pe acela de a promova activit|Ûile religioase,
educative, culturale Õi de binefacere. O copie legalizat| a
actului de incorporare va fi înaintat| Oficiului
(Cancelariei) Episcopiei.

(f) Dup| primirea copiei legalizate a Actului de Constituire
legal|, r|mâne la latitudinea Episcopului de a acorda noii
misiuni autoritatea canonic| de a funcÛiona, confirmând
misiunea prin decret, prin sfântul Antimis Õi numirea unui
preot.

ARTICOLUL XI

PAROHII AFILIATE

SecÛiunea 1

În cazul când zisul grup de persoane men Ûionate în
Articolul X nu ar putea s| strâng| un num|r suficient de membri
pentru a sus Ûine o misiune, ei vor putea forma o parohie afiliat|,
depinzând de cea mai apropiat| parohie, prin buna învoial |
reciproc| Õi cu consimÛ|mântul Episcopiei.

SecÛiunea 2

Parohia afiliat| se constituie Õi se dizolv| în acelaÕi fel ca
Õi orice alt| parohie.
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SecÛiunea 3

ÎnÛelegerea dintre parohia afiliat | Õi parohia mam| va
trebui f|cut| în scris Õi aprobat| de respectivele Adun|ri parohiale
Õi ratificat| de Episcopie.

SecÛiunea 4

O parohie afiliat| care dup| un timp ar îndeplini condiÛiile
necesare pentru înfiin Ûarea unei noi parohii de sine st|t|toare,
poate deveni parohie deplin| prin votul majoritar al membrilor s|i
Õi cu aprobarea prealabil| Õi ratificarea Episcopiei, conform
articolelor IX Õi X.

SecÛiunea 5

În cazul când o parohie afiliat| s'ar dizolva, toate bunurile
sale vor trece automat în patrimoniul Episcopiei.

ARTICOLUL XII

CONTOPIREA PAROHIILOR

SecÛiunea 1

În cazul c| dou| (2) parohii vecine ar dori s| se uneasc|,
va fi urmat| cu stricteÛe urm|toarea procedur| :
(a) Cu aprobarea respectivelor Adun |ri generale parohiale,

fiecare Consiliu parohial va numi un comitet îns|rcinat a
discuta condiÛiile unific|rii cu comitetul celeilalte parohii;

(b) Când cele dou | (2) comitete ajung la o în Ûelegere
reciproc|, acordul lor va fi supus respectivelor Adun|ri
parohiale spre aprobare Õi adoptare;

(c) Aprobarea contopirii va fi valabil | dac | întrune Õte o
majoritate de doua treimi (2/3) din num |rul voturilor
membrilor cu drept de vot prezenÛi la ÕedinÛ|. Hot|rârea va
deveni efectiv| numai dup | ce este aprobat| Õi de
Episcopie;
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(d) Se vor înainta la Oficiul (Cancelaria) Episcopiei copii ale
proceselor verbale ale fiec|rei dintre Adun|rile de
ratificare, dup| care Episcopia va convoca o Adunare
general| plenar| a celor dou| (2) parohii, sub preÕedinÛia
unui delegat al Episcopiei. "Quorum" necesar pentru
aceast| Adunare va fi un num|r egal cu totalul membrilor
din Consiliile ambelor parohii. În decursul acestei adun|ri,
membrii Consiliilor parohiale îsi vor da demisia, Õi se va
proceda la alegerea unui singur Consiliu parohial prin
alegere direct| din partea participanÛilor cu drept de vot în
timpul ÕedinÛei. Membrii vechilor Consilii parohiale care
nu vor fi prezenÛi la adunare vor fi de asemeni consideraÛi
demisionaÛi;

(e) Din punct de vedere legal, parohia creat| prin contopire Õi
incorporat|, se va conforma legilor Statului, Provinciei sau
Teritoriului unde se afl |, precum Õi Statutului Õi
Regulamentelor de faÛ|;

(f) O dat| înf|ptuit| contopirea a dou| (2) parohii, cei doi (2)
preoÛi vor fi consideraÛi automat ca demisionaÛi. Episcopul
va numi un preot pentru parohie.

ARTICOLUL XIII

DIZOLVAREA UNEI PAROHII

SecÛiunea 1

Când Episcopia constat| c| o parohie nu-Õi poate îndeplini
menirea Õi nu poate menÛine o viaÛ| deplin| Õi duhovniceasc|
proprie unei parohii, aceasta poate fi dizolvat| prin hot|rârea unei
adun|ri speciale a parohienilor, convocat | în acest scop de c|tre
Episcopie, Õi prezidat| de c|tre un delegat al Episcopiei.

SecÛiunea 2
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În virtutea Õi cu autoritatea acestor Regulamente, o dat| ce
hot|rârea de dizolvare este adoptat|, delegatul Episcopiei devine
Avocatul-de-fapt al parohiei cu deplin | autoritate, dreptul Õi
obligaÛia de a purcede la trecerea titlului tuturor bunurilor parohiei
în numele Episcopiei sau celor desemnaÛi în SecÛiunea 10 a
Articolului IX. Procesele verbale certificate ale Adun|rii, împreun|
cu certificatul de delegat al Episcopului Õi prezentele Regulamente,
Articolul IX, SecÛiunea 10 Õi Articolul XIII, Sec Ûiunea 1, vor fi
suficiente pentru a recorda în registrele de titluri, Õi orice alt|
autoritate de înregistrare a titlului.

SecÛiunea 3

Ca Arhip|stor al Bisericii, Episcopul poate s| hot|rasc|,
de comun acord cu Consiliul Episcopesc, c | pentru binele
Bisericii, bunurile parohiei dizolvate s | slujeasc| Õi s| fie
administrate ca o Misiune, Altar, Capel |, azil sau orice alt |
întrebuinÛare îng|duit| de Sfintele Canoane ale Bisericii.

ARTICOLUL XIV

DISPOZIÚÚÚÚII GENERALE

SecÛiunea 1

Congresul Episcopiei a hot|rît cu unanimitate ca Statutul
Õi Regulamentele acestea, incluzând modific |rile aprobate în
ÕedinÛa legislativ| din 2 Iulie 1994, s| intre în vigoare la acea dat|.

SecÛiunea 2

Episcopia este ultima instanÛ| în ceea ce priveÕte
interpretarea Statutului Õi Regulamentelor de faÛ|.

SecÛiunea 3
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DeÕi acest Statut Õi Regulamente vor putea fi publicate atât
în limba român| cât Õi în cea englez|, textul în limba englez| va fi
considerat ca versiune oficial|.

SecÛiunea 4

În lipsa de proceduri sau dispoziÛiuni specific prev|zute fie
în Regulamentele de fa Û|, fie în legile Statelor, Provinciilor sau
Teritoriilor pe care se afl| parohiile, se vor aplica "Robert's Rules
of Order".

SecÛiunea 5

Subtitlurile Õi titlurile Articolelor, Sec Ûiunilor Õi
SubsecÛiunilor sunt doar pentru convenienÛa urm|ririi ideilor, Õi ca
atare nu sunt parte din Statut Õi Regulamente Õi nu pot fi folosite
pentru a interpreta într'un sens mai larg sau mai restrâns ceea ce
textul indic|.

ARTICOLUL XV

JUDEC{{{{TORIILE BISERICEÔÔÔÔTI

SecÛiunea 1

Sistemul judec|toresc al Episcopiei cuprinde urm|toarele
instanÛe:
(a) Un Arbitru Juridic;
(b) O Judec|torie de Pace a Protopopiatului;
(c) Un Consistoriu Spiritual;
(d) Un Tribunal al Episcopiei;
(e) Autoritatea Ierarhic|.

Sistemul Judiciar

SecÛiunea 2

Sistemul judec|toresc al Episcopiei are competen Û|
juridic| asupra urm|toarelor persoane Õi situaÛii:
(a) A judeca pretinse/presupuse abateri de la înv |Û|turile

dogmatice, tradiÛiile, obiceiurile Õi disciplina Bisericii
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CreÕtine Ortodoxe; presupuse credinÛe neortodoxe;
înc|lc|ri ale disciplinei canonice Õi morale; probleme
matrimoniale; dispute asupra InstituÛiilor Parohiale Õi orice
alte subiecte care implic| buna rânduial| a Bisericii;

(b) Presupuse viol |ri sau nerespect |ri ale Statutului Õi
Regulamentelor Episcopiei;

(c) Conflicte între indivizi, persoane, preo Ûi sau mireni, în
leg|tur| cu chestiuni bisericeÕti, ori între indivizi Õi oricare
din p|rÛile componente ale Episcopiei, incluzând în special
neglijenÛa vreunui membru al clerului, a unei parohii sau
a indivizilor de a respecta obligaÛiile faÛ| de altul,
indiferent dac| sunt contractuale, morale, spirituale sau
civile;

(d) Neîndeplinirea datoriei de oficiu din partea oric |ruia
dintre funcÛionarii aleÕi sau numiÛi ai oric|reia dintre
organizaÛiile de sub jurisdicÛia Episcopiei;

(e) Acte d|un|toare Bisericii, cuprinzând, îns| nelimitându-se
numai la aceasta, expresii de extrem| necuviinÛ| Õi lips| de
respect faÛ| de autoritatea spiritual|;

(f) Nereguli în administrarea sau mânuirea bunurilor Õi
fondurilor bisericeÕti;

(g) JurisdicÛia declaratorie a Episcopiei Õi sistemul ei de
justiÛie se extinde la orice persoan|, cleric sau mirean, care
solicit| Õi accept| s| fie admis în Episcopie sau în oricare
din p|rÛile ei componente, precum Õi asupra oric |rei
persoane ale c |rei acÛiuni în leg|tur| cu Episcopia sunt
f|cute cu regularitate Õi sistematic, sau care, în anumite
cazuri particulare, cauzând unele consecinÛe d|un|toare
asupra membrilor constituenÛi sau p|rÛilor Episcopiei, este
recomandabil s| fie judecate de sistemul juridic al
instanÛelor bisericeÕti ale Episcopiei. JurisdicÛia nu poate
fi împiedicat|, nici autoritatea ei contestat|, în nici un
litigiu, retragere din Episcopie, demisie, transfer sau
ridicarea dreptului de membrie.

SecÛiunea 3
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Orice persoan |, preot sau mirean, supus sistemului de
judecare al Episcopiei, are dreptul Õi este îndrept|Ûit la cuvenita
procedur| canonic| Õi la cuvenitul curs al legii.

Arbitrul Juridic

SecÛiunea 4

Arbitrul Juridic, numit de Episcop, va avea urm|toarele
îndatoriri:
(a) PrimeÕte plângerile înaintate sistemului de justi Ûie al

instanÛelor Episcopiei;
(b) Determin| prima treapt| în rezolvarea plângerii, dac |

aceasta îndeplineÕte dou| condiÛii :
(i) c| plângerea nu a fost f|cut| dintr'un motiv

impropriu, ca s| h|rÛuiasc|, s| urm|reasc| un
câÕtig personal sau s | urm|reasc| o duÕm|nie
personal|;

(ii) c| plângerea este întemeiat| pe o cauz| just|,
fiind bine documentat| cu fapte Õi sancÛionat| atât
de Statutul Õi Regulamentele de fa Û|, cât Õi de
buna cuviinÛ| creÕtin|.

Judec||||toria de pace protopopial||||

SecÛiunea 5

Judec|toria de Pace Protopopial| este o instanÛ| de
mediaÛie Õi rezolvare a plângerilor Õi va fi format| din Protopop Õi
doi (2) mireni, aleÕi de Protopop, pentru fiecare caz în parte.
Ascult| Õi decide numai în cazurile întâmplate pe teritoriul
Protopopiatului respectiv. Dac| este posibil, ar fi de dorit ca unul
dintre cei doi mireni s| fie avocat.

Consistoriul spiritual

SecÛiunea 6
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Consistoriul Spiritual va asculta Õi decide numai în
cazurile care implic| chestiuni dogmatice Õi canonice. Va fi format
din trei (3) preoÛi, dintre care unul va fi preÕedinte, altul secretar Õi
al treilea investigator. Ei vor fi numiÛi de Episcop pe termen de doi
(2) ani. În cazul în care unul dintre membrii Consistoriului
Spiritual moare, demisioneaz| sau nu mai slujeÕte din diferite
motive, Episcopul va numi un succesor care va îndeplini funcÛia
predecesorului s|u pân| la terminarea mandatului de doi ani.

Tribunalul Episcopiei

SecÛiunea 7

(a) Tribunalul Episcopiei este instanÛa de apel pentru cazurile
judecate în prim| instanÛ| de Judec|toria de Pace a
Protopopiatului, reluând de la început ("de novo")
judecarea cazurilor; de asemenea, este prima instanÛ| în
toate celelalte cazuri ce revin jurisdicÛiei instan Ûelor
Bisericii, incluzând, dar f|r| a fi limitat|, cele referitoare
la administraÛia Episcopiei, a parohiilor ei, a auxiliarelor
Õi a instituÛiilor afiliate.

(b) Tribunalul va fi compus din cei trei membri ai
Consistoriului Spiritual Õi doi (2) mireni, aleÕi de c|tre
Congresul Episcopiei pe termen de doi (2) ani Õi înc| doi
(2) membri mireni, ca înlocuitori. În cazul în care vreunul
dintre membrii Tribunalului Episcopiei moare,
demisioneaz| sau nu mai slujeÕte din indiferent ce motive,
Episcopul, cu avizul Õi consimÛ|mântul Consiliului
Episcopesc, va numi un succesor din cadrul delegaÛilor la
Congresul Episcopiei, care va îndeplini func Ûia
predecesorului s|u pân| la terminarea mandatului de doi
ani. Înlocuitorii vor fi numiÛi cu scopul de a se întocmi un
întreg juriu al Tribunalului, în cazul în care vreunul din
membrii de fapt î Õi motiveaz| absenÛa sau nu poate
participa la vreunul din cazurile judecate. Înlocuitorii pot
sluji Õi în juriul de reaudiere, conform SecÛiunii 16 de mai
jos.

(c) Tribunalul va fi prezidat de c |tre preÕedintele
Consistoriului Spiritual Õi va avea ca secretar unul din
membrii mireni.
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(d) Tribunalul se va întruni ori de câte ori va fi nevoie.
(e) În cazul în care cel puÛin una dintre p|rÛile aflate în disput|

este domiciliat| în Canada, un juriu special al Tribunalului
Episcopiei va fi numit de c|tre Episcop;
(i) Dac| toate p |rÛile în disput| se afl| în aceeaÕi

Provincie, cât mai mulÛi membrii ai Tribunalului,
preoÛi Õi mireni, ar fi de dorit s| fie rezidenÛi ai
acelei Provincii;

(ii) Dac| pârâtul este canadian, cât mai mul Ûi
membrii, pe cât ar fi posibil, preoÛi Õi mireni, ar
trebui s| fie Canadieni.

Procedura

SecÛiunea 8

Orice acÛiune va fi introdus | prin prezentarea la Oficiul
(Cancelaria) Episcopiei a unei plângeri scrise, ce va trebui s |
cuprind| urm|toarele:
(a) Enumerarea motivelor plângerii, indicând toate faptele pe

care se întemeiaz| plângerea;
(b) Numele, adresele Õi numerele de telefon ale p |rÛilor Õi a

martorilor consideraÛi de reclamant ca implicaÛi în disput|;
(c) Acte scrise, m |rturii depuse sub semn|tur|, precum Õi

orice ale probe documentate;
(d) O declaraÛie semnat| a celui ce depune plângerea c| se va

supune în mod exclusiv jurisdicÛiei instanÛelor Bisericii, c|
este de acord c| decizia acestor instanÛe este final| Õi
împotriva ei nu se poate face apel la instanÛele civile, c|
reclamantul a citit plângerea, c| a declarat complet Õi
obiectiv toate faptele pe care se întemeiaz| plângerea Õi c|
reclamaÛia nu este înaintat| din vreun motiv impropriu ca
hârÛuire, intenÛia vreunui câÕtig personal sau du Õm|nie
personal| .

SecÛiunea 9

Toate plângerile primite de Oficiul (Cancelaria) Episcopiei
vor fi înregistrate Õi înaintate Arbitrului Juridic, în vederea unei
examin|ri preliminare, conform acestui Articol.
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SecÛiunea 10

Ca un procedeu preliminar, Arbitrul Juridic va determina
mai întâi profilul moral al persoanei care face plângerea, precum
Õi motivul posibil real pentru întocmirea plângerii. În cazul când
Arbitrul va socoti c| nu exist| motive suficiente pentru o acÛiune
judiciar|, el va înapoia cererea persoanei sau jurisdic Ûiei de
origine, ar|tând motivul hot|rârii sale. Aceast| procedur| va fi
cunoscut| ca DispoziÛie Sumar| Õi ea nu împiedic| repetarea
plângerii decât în cazul în care instan Ûa anterioar|, ratificând
recomandarea Arbitrului, hot|r|Õte c| respingerea plângerii este
definitiv|. Referatul DispoziÛiei Sumare întocmit| de c|tre Arbitru
va trebui s | defineasc| raÛiunea pentru hot|rârea sa, care s|
includ|, dar f|r| s| fie limitat|, la faptul c|:
(a) Plângerea nu este f|cut| în forma cerut| de acest Articol;
(b) Exist| motive întemeiate s| conclud| c| plângerea a fost

f|cut| din motive improprii, cum este indicat în acest
Articol;

(c) Plângerea nu prezint | motive puternice pentru a fi
înaintat| mai departe spre judecare;

(d) InstanÛele Bisericii nu au jurisdicÛie nici asupra subiectului
care a motivat cererea, nici asupra persoanei sau
persoanelor care au facut-o, fie ambele ra Ûiuni. Dac|
Arbitrul socoteÕte c| exist| motive întemeiate pentru a da
curs cazului spre judecare, atunci va înainta dosarul întreg
curÛii ce are jurisdicÛie asupra cazului, pentru publicarea în
scris a chem|rii p|rÛilor în cauz| Õi pentru ac Ûiuni
suplimentare.

Cazuri de competenÛÛÛÛa Judec||||toriei de Pace a
Protopopiatului

SecÛiunea 11

În cazurile trimise Judec|toriei de Pace a Protopopiatului
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în termen de treizeci (30) de zile de la primirea dosarului încheiat
din partea Arbitrului, Judec |toria de Pace a Protopopiatului va
soma în scris p|rÛile în cauz| Õi va proceda la anchetarea cazului.

Dup| terminarea anchetei, Judec|toria va Ûine o ÕedinÛ|
convocând p|rÛile în cauz|, cu scopul de a rezolva cazul prin bun|
învoial|. Judec|toria de Pace a Protopopiatului va face cunoscut în
scris concluziile sale atât p|rÛilor în litigiu cât Õi Arbitrului, într'un
termen rezonabil, f|r| a dep|Õi îns| opt (8) s|pt|mâni dup| ÕedinÛa
de conciliere.

SecÛiunea 12

În cazul când oricare dintre p|rÛi nu ar fi mul Ûumit| cu
concluziile f|cute de Arbitru în raportul DispoziÛiei Sumare sau cu
acelea ale Judec|toriei de Pace a Protopopiatului, are tot dreptul s|
apeleze cazul în faÛa Tribunalului Episcopiei, în termen de treizeci
(30) de zile de la primirea concluziilor. Consiliul Episcopesc,
având autoritatea general| de a promulga reguli, poate genera
reguli prin care reclaman Ûii s| poat| face cerere pentru a li se
permite apelul de drept în faÛa Tribunalului Episcopiei chiar dup|
ce termenul de treizeci de zile a expirat.

Dup| trecerea perioadei de treizeci (30) de zile de la
decizia Judec|toriei de Pace a Protopopiatului, decizia acestei
CurÛi va fi socotit| ca judecare final| a InstanÛelor Bisericii.

Cazuri de competenÛÛÛÛa Tribunalului Episcopiei

SecÛiunea 13

(a) Toate cazurile aduse în faÛa Tribunalului Episcopiei vor fi
anchetate de c|tre un membru al Tribunalului numit de
PreÕedinte. Eventualele cheltuieli de deplasare, ca Õi orice
alte cheltueli în leg |tur| cu cazul respectiv, vor fi
acoperite de c|tre partea interesat|.

(b) Atât reclamantul cât Õi reclamatul /acuzatul au dreptul s|
numeasc| o a treia parte care s|-i reprezinte ca ap|r|tor.
Toate p|rÛile în cauz| pot cere depoziÛii ale experÛilor Õi
martori acceptaÛi de c|tre Tribunal.

SecÛiunea 14
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Anchetatorul îÕi va completa raportul în cadrul
Tribunalului cât de repede este posibil. La primirea raportului de
anchet|, preÕedintele va fixa termen pentru judecarea cazului în
cea mai apropiat| sesiune a Tribunalului.

În cazul când reclamantul sau apelantul ar cere ca procesul
s| fie judecat de îndat|, Õi dac| Tribunalul îi aprob| cererea, el va
trebui s| pl|teasc| cheltuielile de deplasare ale membrilor
Tribunalului, precum Õi toate cheltuielile administrative necesitate
de o asemenea cerere.

SecÛiunea 15

(a) Toate persoanele direct interesate vor fi somate Õi
încunoÕtiinÛate prin scrisoare recomandat| de locul Õi data
întrunirii Tribunalului. Intentarea procesului în instanÛa
Tribunalului va fi adus| la cunoÕtinÛa reclamatului cu
semn|tur| de primire, limitat| doar la aceea a
destinatarului, sau printr'o notificare personal|. Dac|
destinatarul nu accept| primirea notific|rii, preÕedintele
Tribunalului poate ordona o notificare substitutiv|,
intenÛionat| s|-l încuno ÕtiinÛeze pe reclamat despre
procesul intentat Õi s|-i dea astfel posibilitatea de a
r|spunde. Neprezentarea unei persoane în fa Ûa
Tribunalului nu va afecta întru nimic jurisdicÛia
Tribunalului Õi nici nu va putea opri instan Ûa de a-Õi da
hot|rârea care va fi obligatorie pentru toate p|rÛile.
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(b) În InstanÛele Juridice ale Bisericii nu exist| o judecare în
lips|. Acolo unde un reclamat nu se prezint| sau nu este
ap|rat, Curtea va înregistra lipsa reclamatului Õi va strânge
atâtea dovezi câte le consider| suficiente înainte de a lua
hot|rîrea.

(c) Toate instan Ûele juridice ale Bisericii, cu excep Ûia
Judec|toriei de Pace a Protopopiatului, sunt instanÛe care
îÕi înregistreaz| activitatea Õi ca atare o înregistrare a
dezbaterilor va fi f|cut| pe band| de magnetofon, care va
fi p|strat| împreun| cu toate documentele aferente pentru
cel puÛin un an dup| ce a fost dat| hot|rîrea.

SecÛiunea 16

(a) Hot|rîrea se va da cu majoritate de voturi. În caz de
balotaj, votul PreÕedintelui va fi decisiv.

(b) Dac| urmare dezbaterilor divergente, hot |rîrea
Tribunalului nu a fost unanim|, partea lezat| poate face
apel ca un drept al s|u în termen de treizeci (30) de zile
dup| ce hot|rîrea a fost dat|. În cazul unei hot |rîri
unanime, aceasta va r |mâne ca hot|rîrea final| a
InstanÛelor Bisericii, cu excepÛia cazului în care Episcopul
ar îng|dui o cerere de apel la aceast| hot|rîre.

(c) În asemenea situaÛii în care o decizie a Tribunalului este
contestat| prin apel, fie ca un drept fie ca urmare
permisiunii îng|duite, SecÛia de Apel a Tribunalului va fi
constituit| din cei doi (2) mireni ale Õi ca înlocuitori în
structura Tribunalului Õi de doi (2) preoÛi numi Ûi de
Episcop. Dac| votul determinant al hot|rîrii a fost cel dat
de PreÕedinte, atunci Episcopul va numi un alt preot ca
PreÕedinte al SecÛiei de Apel. În afara acestei situa Ûii,
PreÕedintele Tribunalului Episcopiei va fi Õi PreÕedintele
SecÛiei de Apel.
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SecÛiunea 17

Toate hot|rîrile Tribunalului Episcopiei vor fi înscrise
într'un registru special, iar o copie semnat| Õi autentificat| a
hot|rîrii va fi trimis| fiec |rei p|rÛi precum Õi Oficiului
(Cancelariei) Episcopiei în termen de Õapte (7) zile de la data
hot|rîrii.

SecÛiunea 18

În afar| Õi în completarea sancÛiunilor prescrise de
Sinoadele Ecumenice Õi Locale Õi de Sfin Ûii P|rinÛi ai Bisericii
CreÕtine Ortodoxe, Tribunalul Episcopiei are puterea Õi autoritatea
de a da urm|toarele sancÛiuni persoanelor judecate, vinovate sau
r|spunz|toare de vinov|Ûie dup| proces ca Õi persoanelor care au
adus false acuzaÛii:
(a) Mustrare în particular;
(b) Mustrare public|;
(c) Desp|gubire de bani;
(d) Suspendare temporar| sau definitiv| din funcÛie;
(e) Interzicerea de a fi membru în orice comitet Õi de a ocupa

funcÛii în Episcopie sau în oricare din p |rÛile ei
constitutive;

(f) Suspendarea tuturor drepturilor de a vota în orice parte
constituent| a Episcopiei incluzând parohia pentru o
perioad| de un (1) an;

(g) Expulzarea din parohie ori suspendarea calit |Ûii de
membru al parohiei.

SecÛiunea 19

Toate hot|rîrile Tribunalului Episcopiei sunt definitive
îndat| ce termenul pentru oricare din apelurile adiÛionale au
expirat, cu excep Ûia acelor cazuri ce au prevederi deosebite în
Sfintele Canoane ale Bisericii CreÕtine Ortodoxe.
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Cazuri de competenÛÛÛÛa Consistoriului Spiritual

SecÛiunea 20

(a) Potrivit propriei chibzuin Ûe în conformitate cu Legea
Canonic|, Episcopul este împuternicit s| impun|
suspendarea temporar| a preoÛilor, monahilor Õi
monahiilor precum Õi excomunicarea temporar| sau
permanent| a membrilor laici ai Episcopiei. Cei acuzaÛi au
dreptul de a cere judecata InstanÛelor Bisericii în termen de
opt (8) s|pt|mâni de la data când a fost dat| pedeapsa de
c|tre Episcop.

(b) În cazurile în care InstanÛele Bisericii confirm| hot|rîrea
Episcopului de pedepsire, orice apel e numai de
competenÛa Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe în
America.

(c) Membrii clerului sau monasticii acuzaÛi de înc|lcarea sau
nerespectarea canoanelor sau altor legi ale Bisericii
privitoare la erezie sau neîndeplinirea îndatoririlor
spirituale, vor fi judeca Ûi în prim| instanÛ| de c|tre
Consistoriul Spiritual, urmând aceeaÕi procedur| ca Õi
Tribunalul Episcopiei.

SecÛiunea 21

Împotriva deciziilor Consistoriului Spiritual se poate face
apel direct la Episcop, dac| apelul este înaintat în termen de
treizeci (30) de zile dup| ce acuzatul a primit decizia
Consistoriului. Împotriva deciziei Episcopului se poate face apel
la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe în America, potrivit regulilor
pentru apel stabilite de acesta.

SecÛiunea 22

În afar| Õi în completarea sanc Ûiunilor prescrise de c|tre
Sinoadele Ecumenice Õi Locale precum Õi de SfinÛii P|rinÛi ai
Bisericii CreÕtine Ortodoxe, Consistoriul poate aplica urm|toarele
sancÛiuni:
(a) Mustrare în particular;
(b) Mustrare public|;
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(c) Transfer;
(d) Luarea dreptului de a se putea transfera la o alt| parohie,

pentru o perioad| de un (1) an; 
(e) Suspendarea dreptului de a vota în Congresul Episcopiei;
(f) Suspendarea dreptului de a fi membru în Consiliul

Episcopesc pe timp nelimitat;
(g) Destituirea din funcÛia de preot paroh sau administrator;
(h) A recomanda Episcopului suspendarea privilegiului de a

administra Sfintele Taine;
(i) A recomanda Episcopului destituirea acuzatului.

SecÛiunea 23

În cazuri extrem de grave, când ar fi în pericol unitatea Õi
bunul mers al parohiei sau al Episcopiei, Arbitrul Juridic va putea
recomanda Episcopului suspendarea temporar| a acuzatului din
toate funcÛiile ce ar îndeplini, Õi /sau ridicarea tuturor privilegiilor
pe care le are, Õi/sau ar fi îndrept|Ûit s| le aib|, pân| la judecarea
definitiv| a cazului.

SecÛiunea 24

Consiliul Episcopesc va putea deschide acÛiune în faÛa
Tribunalului Episcopiei din iniÛiativ| proprie.

SecÛiunea 25

Orice plângere împotriva Episcopului va trebui înaintat|
direct Consiliului Episcopsc prin înmânare direct | Secretarului
acestuia. Plângerile privitoare la subiecte nebiserice Õti,
adminstrative, vor fi trimise Congresului Episcopiei pentru
hot|rîre. Orice alt subiect care se afl| în jurisdicÛia Sfântului Sinod
al Episcopilor Bisericii Ortodoxe în America, incluzând dar f|r| a
se limita doar la subiecte spirituale, va fi trimis la Biroul
(Cancelaria) Mitropolitului.
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SecÛiunea 26

Nici o persoan| care ar fi direct interesat | într'un litigiu,
sau ar fi înrudit| în orice grad cu vreuna din p |rÛi, nu va putea fi
ales ca judec|tor sau ca investigator. Instan Ûa de judecat|
competent| în cazul respectiv va avea autoritatea de a completa
locul vacant, fie alegând una din persoanele înlocuitoare ale
Tribunalului sau în caz de nevoie, din întreaga comunitate a
persoanelor supuse jurisdicÛiei adjudicative ale Episcopiei.

SecÛiunea 27

Consistent cu SecÛiunea 13(b) a acestui Articol, p|rÛile îÕi
vor putea alege ca ap|r|tor un  membru calificat al clerului sau al
mirenilor, dintre persoanele admise a pleda în faÛa Consistoriului
Spiritual sau a Tribunalului Episcopiei.

Persoanele calificate, membri ai clerului sau mireni, pot
obÛine autorizaÛia de a pleda în faÛa Consistoriului Spiritual sau a
Tribunalului Episcopiei, prezentând o cerere în acest sens spre
aprobarea Consiliului Episcopesc.

SecÛiunea 28

Nici o persoan |, preot sau mirean, supus| prezentelor
Regulamente Õi jurisdicÛiei adjudicative a Episcopiei, nu se va
putea adresa instanÛelor civile, în indiferent ce chestiune referitoare
la Episcopie, la parohiile, la misiunile, la institu Ûiile Õi la
auxiliarele acesteia, cu excepÛia celor prev|zute diferit de lege Õi
nici o persoan| nu se va putea adresa instan Ûelor civile, în cazul
acestor excepÛii, înainte de a fi epuizat toate demersurile Õi
procedeele descrise aici. Episcopia are dreptul formal Õi autoritatea
de a înainta o moÛiune Õi de a interveni în orice instanÛ| civil|, cu
scopul de a obÛine din partea acesteia respingerea oric|rei acÛiuni
de acest fel Õi dreptul de a-Õi exercita exclusiva ei jurisdicÛie
potrivit Statutului Õi Regulamentelor de faÛ|.

SecÛiunea 29
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În general, Regulile Probatorii Federale (Federal Rules of
Evidence) vor fi aplicate la limita lor practic | în cazurile
InstanÛelor Bisericii, exceptând:
(a) Acolo unde Legea Canonic| a Bisericii CreÕtine Ortodoxe

are diferite dispoziÛii cu privire la admisibilitatea,
suficienÛa, aducerea de dovezi sau orice alt aspect al
probelor, Legea Canonic| va avea deplin control;

(b) InstanÛele Bisericii vor avea autoritatea s| aplice asemenea
reguli probatorii diferite pentru a sluji mai bine o
convenabil| administrare a drept|Ûii în sânul Bisericii, s|
evite cheltuieli neraÛionale sau amân|ri Õi s| pun| în
evidenÛ| nep|rtinirea Õi discernerea adev|rului;

(c) În cazurile ce se ivesc sub legile Canadei sau Provinciilor
sau Teritoriilor ei, InstanÛele Bisericii ar trebui, ca o
atitudine politic| circumstanÛial|, Õi în limitele celorlalte
dispoziÛii al acestei SecÛiuni 29, s| aplice acele reguli, sau
ale acelui Cod al Probelor, care ar putea fi aplicate în acea
curte guvernamental| unde cazul ar putea fi ipotetic adus.
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IV

INTRODUCERE

Imigrarea marilor grupuri de români în Statele Unite Õi Canada
s'a petrecut între anii 1900 Õi 1914. Ei s'au organizat în parohii, au
construit biserici Õi Õi-au adus din Ûar| preoÛii de care aveau nevoie
pentru s|vârÕirea sfintelor slujiri.

Dup| mai mult de 25 de ani, cu leg |turi relativ slabe între ei
îns|Õi, parohiile Õi-au numit preoÛii, precum Õi delegaÛi mireni, care
s'au adunat într'un Congres General al Bisericii în Detroit,
Michigan, la 25 Aprilie Õi au hot|rât s | înfiinÛeze Episcopia
Român| în America.

Primul Statut Õi Regulament al Episcopiei au fost adoptate la
Congresul Bisericii Ûinut la 30 Octombrie 1932, în Cleveland,
Ohio.

Sub conducerea Õi îndrumarea Episcopului Policarp MoruÕc|,
un nou Statut Õi Regulamente a fost adoptat la Congresul Bisericii
în întâlnirea de la Youngstown, Ohio, între 5-7 Septembrie 1936.

Congresul special al Bisericii Ûinut la 28 Martie 1947, în
Detroit, Michigan, a hot|rât s| abroge Statutul din 1936 Õi s| se
revin| în esenÛ| la Statutul Õi Regulamentele din 1932.

În conformitate cu aceast | rezoluÛie, Congresul Bisericii
întrunit la 4 Iulie 1947, la Vatra Româneasc| din Grass Lake,
Michigan, a adoptat Statutul Õi Regulamentele revizuite,
accentuând în mod deosebit caracterul autonom al Episcopiei
(Diocezei).

Dreptul legal al Congresului Episcopiei de a- Õi schimba
Statutul Õi Regulamentele, a fost probat de asemenea în Cur Ûile
Federale ale Statelor Unite (Northern District of Ohio, cazul No.
27916-1953, Õi Curtea de Apel - Sixth Circuit - din Cincinnati,
Ohio), cu concluzia c | reprezentanÛii Parohiilor adunaÛi în
Congresul Bisericii "au dreptul de a revoca Regulamentele
anterioare Õi s| re-legifereze Regulamentele din 1932". 
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Regulamentele originale re-legiferate în 1947 au fost în
continuare revizuite, înbun|t|Ûite Õi aduse la zi de c|tre Congresul
Bisericii Ûinut în Canton, Ohio, la 3-5 Iulie 1953, la Vatra
Româneasc| la 30 Iunie - 3 Iulie 1967 Õi din nou la Vatra
Româneasc| la 30 Iunie - 2 Iulie 1978.

Cu toate c| anumite amendamente privitoare la alegerea
Episcopului Auxiliar au fost aprobate la Congresul Bisericii din
1980, tip|rirea revizuirilor nu a fost f|cut| la acea vreme.

O revizuire major| a Statutului Õi Regulamentelor a început
înc| din anul 1990. Discu Ûia Õi aprobarea Articolelor I-VIII a
Statutului Õi Regulamentelor s'a f|cut la Congresul din 1993 Ûinut
la Vatra  Õi Congresul din 1994 Ûinut la Catedrala Sf. Gheorghe,
Southfield, Michigan, a completat revizuirile Articolelor IX-XV.

Statutul Õi Regulamentele de faÛ| devin efective pe data de 2
Iulie 1994.


