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I. Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale 

(„Mitropolia”) este o unitate canonică şi administrativă autonomă a Bisericii Ortodoxe 

Române - Patriarhia Română („BOR”). Ea are în responsabilitate coordonarea activităţilor 

pastorale şi misionare ale eparhiilor ortodoxe române care au jurisdicţii canonice în ţările 

menţionate la articolul 2. 
 

Art. 2  Fac parte din Mitropolie: 

 Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale 
(„Arhiepiscopia”), cu jurisdicţie în: Franţa, Elveţia, Belgia, Olanda, Regatul 

Unit al Marii Britanii,  Irlanda şi Islanda;  

 Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu jurisdicţie în Italia; 

 Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu jurisdicţie în 

Spania şi Portugalia.  
 

Art. 3 Fac parte din eparhiile Mitropoliei credincioşii ortodocşi cetăţeni români, 

credincioşii ortodocşi de origine română din aceste ţări şi alţi credincioşi canonic primiţi în 

comunităţile eparhiilor respective.  
 

Art. 4 Mitropolia şi eparhiile ei se administrează în mod autonom, conform 

prezentului Statut adoptat de Adunarea Mitropolitană şi aprobat de Sfântul Sinod al BOR.  
 

Art. 5 Mitropolia are ca întâistătător pe Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei 

Occidentale - Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, membru 

al Sfântului Sinod al BOR, ales, confirmat, hirotonit şi întronizat conform prevederilor 

canonice în vigoare în BOR şi conform prezentului Statut. 
 

 Art. 6 Mitropolia are sediul canonic la Paris  şi sediile administrative la Limours 

(Franţa) şi Bruxelles (Belgia).  

 

 

II. Organismele centrale de conducere 

 

Art. 7 Mitropolia are ca organisme centrale de conducere: 

 Sinodul Mitropolitan, 

 Mitropolitul, 

 Adunarea Mitropolitană şi 

 Consiliul Mitropolitan 

, iar ca organ consultativ de coordonare pastoral-misionară:  

 Congresul Mitropoliei  
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Sinodul Mitropolitan 

Art. 8 – (1) Mitropolitul, împreună cu toţi ceilalţi Episcopi în funcţie din Mitropolie, 

eparhioţi sau vicari, alcătuiesc Sinodul Mitropolitan. 

 (2) Sinodul Mitropolitan conduce treburile comune ale eparhiilor din Mitropolie care 

nu ţin de competenţa Sfântului Sinod în limitele înscrise în canoane şi în normele statutare 

şi regulamentare în vigoare. 
 

Art. 9 – (1) Sinodul Mitropolitan este prezidat de Mitropolit, care îl convoacă ori de 

câte ori este nevoie. În caz de vacanţă, prezidează Patriarhul sau ierarhul desemnat canonic 

şi statutar. 

 (2) Sinodul Mitropolitan ia hotărâri valabile, cu votul majorităţii membrilor săi. 
 

Art. 10 – Atribuţiile Sinodului Mitropolitan sunt: 

a. propune Sfântului Sinod înfiinţarea de noi eparhii sau schimbarea 

circumscripţiei teritoriale a acestora; 

b. avizează propunerile Chiriarhilor eparhiilor sufragane pentru alegerea 

Episcopilor-Vicari şi Arhiereilor-Vicari de către Sfântul Sinod; 

c. aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi transformarea regimului (călugări-

călugăriţe) mănăstirilor, precum şi ridicarea schiturilor la rang de 

mânăstiri, în condiţiile art. 75, alin.1 din Statutul BOR; 

d. exercită orice alte atribuţii date prin Sfintele Canoane, prezentul Statut 

şi Regulamentele bisericeşti, sau prin hotărâri ale Sfântului Sinod. 
 

Art. 11 – (1) Sinodul Mitropolitan primeşte şi examinează recursurile clericilor 

depuşi din treapta preoţiei de către un Consistoriu eparhial din cadrul Mitropoliei. 

 (2) El admite sau respinge, în principiu, cererile de recurs pe baza referatului şi a 

propunerilor, motivate canonic şi juridic, ale Consilierului canonic-bisericesc de la centrul 

mitropolitan. 

 (3) În caz de admitere, în principiu, a recursului, Sinodul Mitropolitan trimite cauza 

pentru judecare în fond Consistoriului Mitropolitan.  

 

Mitropolitul 

Art. 12 – (1) Mitropolitul este Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei 

Occidentale, membru al Sfântului Sinod al BOR şi al  tuturor organismelor de reprezentare 

panortodoxă din ţările aflate în jurisdicţia Arhiepiscopiei.  

(2) El  exercită drepturile şi îndeplineşte îndatoririle prevăzute de Tradiţia Canonică, 

de tradiţia BOR şi de prezentul Statut. 

(3) El poartă ca semn distinctiv cruce pe culion, cu camilafcă neagră.  

(4) Mitropolitul are următoarele atribuţii:  

a. convoacă şi prezidează Sinodul Mitropolitan, Adunarea Mitropolitană  

Consiliul Mitropolitan şi Congresul Mitropolitan; 

b. prezidează instanţele de desemnare a candidaţilor de Arhiepiscopi şi Episcopi 

sufragani; 

c. hirotoneşte, împreună cu alţi ierarhi, şi întronizează pe Arhiepiscopii şi 

Episcopii sufragani, emiţând Gramata de întronizare;  

d. hirotoneşte pe Episcopii-vicari şi Arhiereii-vicari de la eparhiile din 

Mitropolie, împreună cu Chiriarhii acestora; 
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e. este  locţiitor de Arhiepiscop sau Episcop, în caz de vacanţă, la eparhiile 

sufragane; 

f. vizitează frăţeşte pe Arhiepiscopii şi Episcopii din Mitropolie; 

g. convoacă Sinaxa (consfătuirea) stareţilor şi duhovnicilor de la mănăstirile din 

Mitropolie cel puţin o dată la doi ani; 

h. primeşte sesizări privind  Arhiepiscopii, Episcopii, Episcopii-vicari şi 

Arhiereii-vicari de la eparhiile din Mitropolie; dispune, în consultare cu 

Patriarhul, cercetarea lor în Sinodul Permanent şi aduce la cunoştinţă Sfântului 

Sinod rezultatul cercetării; 

i. emite Decizia Mitropolitană de constituire a Consistoriului Mitropolitan şi 

numeşte preşedintele acestuia; 

j. exercită orice alte atribuţii prevăzute de Sfintele Canoane, de prezentul Statut 

şi Regulamentele bisericeşti, sau de hotărâri ale Sfântului Sinod. 

 

Adunarea Mitropolitană 

Art. 13 (1) Adunarea Mitropolitană este un organism administrativ central care se 

ocupă cu  problemele comune eparhiilor din Mitropolie. 

 (2) Ea este constituită pe durata de patru ani şi are ca membri de drept: 

 Membrii Sinodului Mitropolitan; 

 Vicarii eparhiali; 

 Protoiereii; 

 Stareţii mănăstirilor; 

, iar ca membrii aleşi: 

 câte 30 de membri (10 clerici şi 20 de mireni) din fiecare eparhie, desemnaţi 

de Adunările eparhiale respective.  

(3) Preşedintele Adunării Mitropolitane este Mitropolitul. În caz de vacanţă sau de alt 

impediment, Adunarea este prezidată de către Patriarh, sau de ierarhul numit de acesta, în 

consultare cu Sinodul Mitropolitan. 

 

Art. 14 (1) Adunarea Mitropolitană se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la doi ani, 

iar în şedinţă extraordinară, la convocarea  Mitropolitului, ori de câte ori este nevoie.  

(2) Mitropolitul convoacă în scris Adunarea Mitropolitană cu cel puţin 15 zile înainte 

de data întrunirii acesteia. Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ordinea de zi.  

(3) În cazul vacanţei de Mitropolit, convocarea Adunării Mitropolitane poate fi făcută 

de locţiitorul de Mitropolit, în consultare cu membrii Sinodului Mitropolitan. 
 

Art. 15 Adunarea Mitropolitană este valabil constituită dacă sunt prezenţi sau 

reprezentaţi jumătate plus unu dintre membri, şi ia decizii valabile prin votul majorităţii 

membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui este preponderent. Fiecare 

membru are posibilitatea, în caz de impediment major, de a împuternici în scris un alt 

membru al Adunării. Nimeni nu poate să deţină mai mult de două împuterniciri. În cazul în 

care cvorumul nu este atins, Adunarea Mitropolitană este convocată din nou şi de această 

dată poate să delibereze valabil indiferent de numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi.  
 

Art. 16 Adunarea Mitropolitană are următoarele atribuţii: 

a. susţine drepturile şi interesele Mitropoliei şi veghează la manifestarea 

comuniunii în cadrul  Mitropoliei; 
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b. examinează raportul de activitate elaborat de către Mitropolit şi Consiliul 

Mitropolitan, recomandă Adunărilor eparhiale măsuri administrative, 

misionare şi pastorale necesare pentru viaţa bisericească; 

c. aprobă bugetul Mitropoliei; 

d. propune Sfântului Sinod reorganizarea canonică a Mitropoliei;  

e. desemnează membrii aleşi ai Consiliului mitropolitan şi membrii 

Consistoriului Mitropolitan; 

f. exercită orice atribuţie administrativă de interes general pentru Mitropolie şi 

eparhiile sufragane dată de Sinodul Mitropolitan; 

g. Adoptă regulamentele ce sunt aplicate în Mitropolie 

h. modifică prezentul Statut canonic în condiţiile prevăzute de articolul 93.  

 

Consiliul Mitropolitan 

Art. 17  Consiliul Mitropolitan este organ executiv al Adunării Mitropolitane. 

Art. 18  Consiliul Mitropolitan  este alcătuit din  membri de drept: 

    Sinodul  Mitropolitan; 

    Vicarii eparhiali; 

    Exarhii mănăstirilor din fiecare eparhie 

, şi din membri aleşi: 

 câte un cleric şi doi laici din fiecare eparhie, desemnaţi de Adunarea   

Mitropolitană pentru un mandat de doi ani. 

Dintre membrii cu vot deliberativ sunt aleşi un secretar şi un trezorier. 

Art. 19 Consiliul Mitropolitan se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an şi în 

şedinţă extraordinară de câte ori este nevoie, la convocarea Mitropolitului. În caz de 

urgenţă, Mitropolitul poate să consulte în scris (fax sau e-mail confirmat prin scrisoare) 

membrii Consiliului mitropolitan. Aprobarea sau respingerea propunerii trebuie să 

întrunească două treimi din voturile membrilor. Răspunsul consilierilor trebuie să fie 

formulat in scris (fax sau e-mail confirmat prin scrisoare) şi intră în aplicare imediată, fiind 

considerat drept decizie a unui Consiliu Mitropolitan extraordinar 

Art. 20  Atribuţiile Consiliului Mitropolitan sunt: 

a. Elaborează raportul de activitate al Mitropoliei; 

b. Exercită atribuţiile Adunării Mitropolitane între sesiunile acesteia, cu 

excepţia celor rezervate în exclusivitate Adunării Mitropolitane (Art. 

16b, 16d, 16e şi 16g); 

c. Veghează la îndeplinirea hotărârilor Adunării Mitropolitane; 

d. Avizează consultativ asupra propunerilor de modificare a structurii 

administrativ-teritoriale a Mitropoliei; 

e. Face propuneri Sinodului Mitropolitan şi Adunării Mitropolitane pentru 

activităţi şi strategii pastoral-misionare şi educative  la nivel 

mitropolitan; 

f. Evaluează activităţile de autofinanţare la nivel mitropolitan şi propune 

programe şi măsuri necesare bunei administrări. 
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Congresul Mitropoliei 

Art. 21 (1) Congresul Mitropoliei este un organism reprezentativ consultativ, format 

din Sinodul Mitropolitan, membrii Consiliului Mitropolitan şi ai Consiliilor eparhiale, 

delegaţii parohiilor din Mitropolie - clerici şi mireni, delegaţii aşezămintelor monahale. 

Clericii parohiilor sunt delegaţi de drept, iar numărul delegaţilor laici este hotărât de 

Adunarea Parohială. 

(2) El se întruneşte o dată la trei ani şi are rol consultativ, informativ-comunitar, în 

dezbaterea problemelor importante privind misiunea sau organizarea Mitropoliei, adoptând, 

cu majoritate de voturi, rezoluţii ce urmează să fie luate în considerare de Adunarea 

Mitropolitană şi de Adunările Eparhiale.  

(3) La lucrările Congresului Mitropolitan pot participa şi alţi clerici şi mireni din 

Mitropolie, fără a avea însă drept de vot în procesul de adoptare a rezoluţiilor.  

 

III. Organizarea eparhială 

 

Eparhiile 

Art. 22 (1) Eparhiile din Mitropolie pot fi Arhiepiscopii sau Episcopii, ele sunt 

conduse de câte un Arhiepiscop sau Episcop.  

(2) Eparhiile sunt constituite din Parohii grupate în Protopopiate (Protoierii) şi 

Mănăstiri 

(3) O nouă eparhie poate fi organizată prin decizia Sfântului Sinod, la propunerea 

Sinodului Mitropolitan, în urma consultării Adunării Mitropolitane.  

(4) Respectând prevederile prezentului Statut, fiecare eparhie poate avea un Statut 

juridic propriu şi un Statut de organizare internă, acestea trebuind să fie adoptate de 

Adunarea Eparhială respectivă şi aprobate de Sinodul Mitropolitan. 

 

 

Organismele eparhiale  de conducere  
Art. 23  Fiecare eparhie este condusă de către: 

 Arhiepiscop sau Episcop; 

 Adunarea Eparhială; 

 Consiliul Eparhial ; 

 Permanenţa Consiliului  Eparhial („Permanenţa”). 

 

Adunarea Eparhială 

Art. 24 Adunarea Eparhială este organismul central de conducere în care sunt 

reprezentate parohiile şi mănăstirile din eparhie. 
 

Art. 25 Adunarea Eparhială este constituită, pe o perioadă de patru ani, din membri  

de drept: 

 Arhiepiscopul sau Episcopul; 

 Episcopii-vicari sau arhierei vicari; 

 Vicarii eparhiali; 

 Protoiereii; 

  Membrii aleşi ai Consiliului eparhial;  

 Membrii Permanenţei  Consiliului Eparhial; 

 Stareţii mănăstirilor; 
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 clericii eparhiei preoţi şi diaconi 

, şi din membri aleşi : 

 câte doi delegaţi mireni din fiecare parohie aleşi şi confirmaţi anual de 

Adunarea Parohială. 

Preşedintele Adunării Eparhiale este Chiriarhul. În caz de vacanţă sau de alt 

impediment, Adunarea Eparhială este prezidată de Mitropolit sau de locţiitorul desemnat de 

acesta. 
 

Art. 26 (1) Adunarea Eparhială se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an, iar în 

şedinţă extraordinară, la convocarea Chiriarhului, ori de câte ori este nevoie. 

(2) În cazuri excepţionale, în cadrul exercitării dreptului de devoluţiune, Mitropolitul 

poate solicita chiriarhului convocarea Adunării Eparhiale, sau, în urma unei decizii a 

Sinodului Mitropolitan, poate să o convoace el însuşi.  

(3) Convocarea  Adunării Eparhiale se face în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de 

data întrunirii, şi  trebuie să cuprindă locul,  data desfăşurării şi ordinea de zi. 
 

Art. 27 Adunarea Eparhială este valabil constituită dacă sunt prezenţi sau 

reprezentaţi jumătate plus unu dintre membri şi ia decizii valabile prin votul majorităţii 

membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de paritate, votul preşedintelui este 

preponderent. Fiecare membru are posibilitatea, în caz de impediment major, de a 

împuternici în scris un alt membru al Adunării. Nimeni nu poate să deţină mai mult de o 

împuternicire. În cazul în care cvorumul nu este atins, Adunarea Eparhială este convocată 

din nou şi de această dată poate să delibereze valabil indiferent de numărul membrilor 

prezenţi sau reprezentaţi. 
 
 

Art. 28  Adunarea Eparhială are următoarele atribuţii: 

a. susţine drepturile şi interesele Eparhiei; 

b. analizează raportul de activitate anual elaborat de către Chiriarh şi 

Consiliul Eparhial,  face recomandări pentru buna desfăşurare a 

activităţilor bisericeşti; 

c. aprobă bugetul Eparhiei şi al instituţiilor sale; 

d. analizează modul în care unităţile de cult şi structurile administrative îşi 

îndeplinesc obligaţiile care le revin; 

e. desemnează membrii aleşi ai Consiliului Eparhial şi membrii 

Consistoriului Eparhial; 

f. adoptă hotărâri pentru rezolvarea problemelor patrimoniale (patrimoniul 

mobil şi imobil), culturale şi administrative ale Eparhiei; 

g. adoptă decizii privind înfiinţarea, delimitarea teritorială sau desfiinţarea  

Protoieriilor din eparhie; 

h. exercită orice atribuţie administrativă de interes general pentru Eparhie, 

care nu este de competenţa altui organism; 

i. adoptă Regulamentul intern al Eparhiei, care va fi supus Sinodului 

Mitropolitan spre aprobare.  
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Arhiepiscopul sau Episcopul (Chiriarhul) 

Art. 29Arhiepiscopul sau Episcopul este membru al Sinodului Mitropolitan, al 

Sinodului Bisericii Ortodoxe Române şi al tuturor organelor de reprezentare panortodoxă 

din ţările aflate în jurisdicţia sa.  

 

Alegerea Arhiepiscopului sau Episcopului (Chiriarh) 

Art. 30 (1) În vederea alegerii Chiriarhului, Consiliul Eparhial în frunte cu 

Mitropolitul sau Locţiitorul de Mitropolit desemnează o comisie specială pentru pregătirea 

alegerilor şi nominalizarea persoanelor eligibile. 
 

(2) Eligibil pentru slujirea, vrednicia şi răspunderea de Arhiepiscop şi Mitropolit este 

oricare ierarh membru al Sfântului Sinod care este doctor sau licenţiat în Teologie ortodoxă 

şi s-a distins prin viaţă curată, cultură teologică, demnitate eclesială, zel misionar şi simţ 

gospodăresc. 
 

(3) Eligibil pentru slujirea, vrednicia şi răspunderea de Arhiepiscop şi Episcop este 

oricare ierarh membru al Sfântului Sinod, precum şi oricare ieromonah, preot celib ori preot 

văduv care îndeplineşte condiţiile canonice, este doctor sau licenţiat în Teologie ortodoxă şi 

s-a distins prin viaţă curată, cultură teologică, demnitate eclesială, zel misionar şi simţ 

gospodăresc.  
 

(4) În cazul desemnării ca eligibile a unor persoane care nu au hirotonia arhieriei, 

Mitropolitul sau Locţiitorul de Mitropolit, Consiliul Eparhial al Eparhiei vacante, înaintează 

Sfântului Sinod propunerile pentru cercetarea canonică şi binecuvântare. 
 

Art. 31 Mitropolitul, sau în cazul alegerii de Mitropolit, Locţiitorul, convoacă 

Adunarea Eparhială a eparhiei vacante şi celelalte persoane care participă la desemnarea 

candidaţilor. 

Art. 32 La şedinţa de desemnare a candidaţilor pentru slujirea şi responsabilitatea de 

episcop sufragan participă cu drept de vot toţi membrii Sinodului Mitropolitan. 
 

Art. 33 La şedinţa de desemnare a candidaţilor pentru slujirea şi responsabilitatea de 

Arhiepiscop-Mitropolit participă cu drept de vot membrii Consiliului Mitropolitan şi 

protoiereii eparhiilor sufragane. 
 

Art. 34 Persoanele eligibile sunt prezentate Adunării de desemnare a 

candidatului/candidaţilor. 
 

Art. 35 Primul candidat este desemnat cel care a întrunit votul a jumătate plus unu 

din membrii prezenţi sau reprezentaţi. În cazul în care nici una dintre persoanele eligibile 

prezentate nu obţine acest vot în primul tur, se organizează un al doilea tur de scrutin la care 

participă primii doi clasaţi în primul tur. Este declarat candidat cel ce obţine jumătate plus 

unu din voturi. În caz de egalitate de voturi, amândoi sunt desemnaţi candidaţi. 
 

Art. 36 Dacă după primul tur a fost desemnat un singur candidat, Adunarea  poate 

decide desemnarea unui al doilea candidat, urmând procedura de la Art.35. 
 

 

Art. 37 (1)Mitropolitul înaintează Sfântului Sinod Procesul verbal al Adunării 

Eparhiale de desemnare a candidatului/candidaţilor. 

(2) Sfântul Sinod alege pe Chiriarhul Eparhiei vacante, cu majoritatea membrilor 

prezenţi,  conform art. 132 din Statutul de Organizare şi Funcţionare al BOR.  
 

Art. 38 Hirotonia, dacă este cazul, şi întronizarea Chiriarhului au loc în conformitate 

cu tradiţia şi rânduielile canonice din BOR. Gramata de întronizare a Mitropolitului se dă de 
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către Patriarhul BOR, iar cea pentru Episcopii sufragani, de către Mitropolit. Pentru 

Episcopii vicari şi Arhiereii vicari se emite un act de confirmare de către Preşedintele 

Sfântului Sinod.  
 

Art. 39  Chiriarhul are următoarele atribuţii: 

a. exercită în eparhia sa întreaga slujire bisericească: sfinţitoare, 

învăţătorească şi cârmuitoare; 

b. conduce eparhia conform tradiţiei canonice şi normelor nomocanonice în 

vigoare; 

c. convoacă şi prezidează organele deliberative şi executive ale eparhiei şi 

se îngrijeşte de punerea  în aplicare a deciziilor acestora; 

d. veghează asupra bunului mers al vieţii bisericeşti în eparhie şi asupra 

funcţionării normale a organismelor sale; 

e. reprezintă eparhia în justiţie, în faţa autorităţilor şi în faţa terţilor, 

personal sau prin delegaţi; 

f. numeşte şi hirotoneşte clericii şi stareţii mănăstirilor; 

g. acordă distincţiile bisericeşti; 

h. numeşte şi confirmă, în caz de alegere, personalul bisericesc conform 

normelor în vigoare; 

i. propune candidaţi de episcopi-vicari/arhierei-vicari Sinodului 

Mitropolitan şi Sfântului Sinod; 

j. stabileşte prin decizie atribuţiile episcopilor-vicari/arhiereilor-vicari; 

k. numeşte şi revocă Vicarul eparhial, protopopii, consilierii administrativi, 

secretarul eparhial, inspectorul eparhial şi exarhul monahal; 

l. stabileşte prin decizie chiriarhală structura şi atribuţiile membrilor 

Permanenţei Consiliului  Eparhial; 

m. înfiinţează prin decizie chiriarhală parohii şi decide gruparea parohiilor 

în protopopiate. Infiinţarea, desfiinţarea sau modificarea circumscripţiei 

teritoriale a unui protopopiat  se face în urma consultării Consiliului 

Eparhial; 

n. aprobă sau respinge motivat sentinţele pronunţate de către Consistoriul 

Eparhial; 

o. face cât mai des posibil vizite canonice în eparhia sa, pentru a se 

încredinţa de bunul mers al vieţii bisericeşti şi pentru a-i susţine şi 

încuraja pe clerici şi credincioşi; 

p. acordă dispense bisericeşti; 

q. suspendă sau destituie din funcţii personalul bisericesc, în caz de 

vinovăţie gravă, chiar înainte de a începe cercetările canonice şi dispune 

imediat începerea cercetării disciplinare;  

r. acordă concedii personalului bisericesc şi didactic din cadrul eparhiei. 
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Episcopii-vicari sau Arhiereii-vicari 

Art. 40 (1) Mitropolitul, Arhiepiscopul sau Episcopul este sprijinit în îndeplinirea 

atribuţiilor sale de unul sau mai mulţi episcopi-vicari la Arhiepiscopie şi arhierei-vicari la 

Episcopie.  

(2) Numărul acestora este stabilit de Sfântul Sinod al BOR la propunerea Chiriarhului 

aprobată de Sinodul Mitropolitan.  

Art. 41 Episcopul-vicar/arhiereul-vicar este propus Sinodului Mitropolitan de către 

Chiriarh în urma consultării Consiliului Eparhial. În urma obţinerii acordului Sinodului 

Mitropolitan, Chiriarhul înaintează Sfântului Sinod propunerea spre cercetare canonică şi 

alegere. 
 

Art. 42 Episcopul-Vicar/Arhiereul-Vicar este ales de Sfântul Sinod, conform 

articolului 132(3) din Statutul BOR, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Titulatura sa 

este stabilită de Sinodul Mitropolitan, la propunerea Chiriarhului, şi confirmată de Sfântul 

Sinod, iar reşedinţa sa este stabilită de către Chiriarh, în consultare cu  Consiliul Eparhial. 
 

Art. 43 Chiriarhul, în consultare cu Mitropolitul, stabileşte locul şi data hirotonirii şi 

îl instalează în funcţie, în prezenţa Mitropolitului, invitaţi fiind şi delegaţi ai BOR şi ai 

Bisericilor Ortodoxe surori. 
 

Art. 44 Episcopii-vicari/arhiereii-vicari sunt membri ai Sinodului Mitropolitan, ai 

Sfântului Sinod al BOR şi ai tuturor organelor de reprezentare panortodoxă din ţările de pe 

cuprinsul Eparhiei respective.  

 

Consiliul Eparhial 

Art. 45 Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi are în 

competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, 

patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie. 
 

Art. 46 (1) Consiliul Eparhial se compune din membri cu vot deliberativ: 

 Chiriarhul şi episcopii-vicari/arhiereii-vicari,  

 9 membri (3 clerici şi 6 mireni) aleşi de Adunarea Eparhială, dintre 

membrii ei  pe o perioadă de un an, mandatul putând fi reînnoit  

, şi din membri cu vot consultativ: 

 Vicarul  eparhial,  

 Consilierii administrativi eparhiali,  

 Inspectorul eparhial, Secretarul eparhial, Exarhul monahal 

(2) Pentru activitate potrivnică Bisericii, la propunerea Chiriarhului, mandatele 

membrilor aleşi pot fi suspendate de către Sinodul Mitropolitan şi pot fi revocate de 

Adunarea Eparhială. 

(3) Preşedintele Consiliului Eparhial este Chiriarhul, iar în caz de vacanţă, locţiitorul 

desemnat canonic şi statutar.  

(4) Din încredinţarea Chiriarhului, Consiliul Eparhial poate fi prezidat şi de către 

Episcopul-vicar, respectiv Arhiereul-vicar, situaţie în care procesul-verbal al şedinţei este 

supus aprobării Chiriarhului.  

(5) Secretarul Consiliului Eparhial întocmeşte procesul-verbal al lucrărilor. 
 

Art. 47 Consiliul Eparhial se întruneşte la convocarea Preşedintelui de două ori pe an 

sau ori de câte ori este nevoie. El este valabil constituit dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi 
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cel puţin jumătate din membrii săi şi ia hotărâri cu votul a jumătate plus unu dintre membrii 

prezenţi.  
 

Art. 48  Consiliul Eparhial exercită următoarele atribuţii:  

a. întocmeşte raportul de activitate anual al instituţiilor şi fundaţiilor 

eparhiale; 

b. întocmeşte şi prezintă Adunării Eparhiale contul de execuţie bugetară şi 

bilanţul financiar-contabil al Eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale şi 

propune măsuri de asigurare a bunurilor bisericeşti; 

c. întocmeşte bugetul general anual al Eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor 

sale; 

d. avizează înfiinţarea protopopiatelor şi modificarea circumscripţiei 

teritoriale a acestora; 

e. sprijină catehizarea copiilor, tinerilor şi adulţilor, şi ia măsuri pentru 

procurarea mijloacelor materiale necesare susţinerii programelor 

culturale şi educativ-religioase în Eparhie; 

f. îngrijeşte de bunul mers al instituţiilor de învăţământ teologic şi al 

şcolilor parohiale; 

g. înfiinţează, organizează şi supraveghează activitatea instituţiilor 

Eparhiei; aprobă înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea de asociaţii şi 

fundaţii bisericeşti locale care activează în cuprinsul Eparhiei, precum şi 

funcţionarea pe teritoriul Eparhiei a filialelor asociaţiilor şi fundaţiilor 

bisericeşti înfiinţate cu binecuvântarea Sfântul Sinod;  

h. hotărăşte înfiinţarea de fonduri eparhiale destinate ajutorării parohiilor 

sărace, acordării de burse tinerilor care se pregătesc în instituţiile de 

învăţământ, precum şi sprijinirii programelor locale de asistenţă social-

filantropică şi cultural-misionară; 

i. hotărăşte cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosinţei sau 

proprietăţii asupra bunurilor imobile ale unităţilor bisericeşti din eparhie 

(vânzare, cumpărare, închiriere, schimb etc.), precum şi asupra grevării 

cu sarcini sau afectării de servituţi a bunurilor acestor unităţi, cu excepţia 

bunurilor sacre care sunt inalienabile; 

j. în cazul înstrăinării (vânzare, donaţie etc.) bunurilor imobile ale 

Centrului eparhial (clădiri sau terenuri), Consiliul Eparhial propune spre 

aprobare, Adunării Eparhiale, soluţii statutare. Hotărârile privind 

înstrăinarea devin valide numai după aprobarea lor de către Sinodul 

Mitropolitan; 

k. administrează bunurile mobile şi imobile ale eparhiei, ale instituţiilor şi 

fundaţiilor eparhiale în conformitate cu hotărârile Adunării Eparhiale; 

l. verifică şi aprobă raportul anual privind situaţia bunurilor mobile şi 

imobile aflate în proprietatea sau folosinţa unităţilor de cult din eparhie 

(inventar, stare fizică etc.);  

m. verifică respectarea prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti cu 

privire la alegerile de membri mireni şi clerici în organismele bisericeşti 

deliberative şi executive; 
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n. confirmă, suspendă sau dizolvă Consiliile Parohiale, la sesizarea 

Parohului şi la propunerea motivată a Protopopului, dispunând instituirea 

de comisii interimare până la alegerea unor noi organisme parohiale; 

o. verifică, aprobă sau  suspendă hotărârile organismelor parohiale; 

p. exercită orice atribuţii care îi sunt date prin Statut, Regulamente sau prin 

hotărâri ale Adunării Eparhiale. 
 

Art. 49 Hotărârile Adunării Eparhiale, ale Consiliului Eparhial şi ale Permanenţei 

Consiliului Eparhial devin executorii după confirmarea lor, în scris, de către Chiriarhul 

locului. În caz de neconfirmare, Chiriarhul dispune rediscutarea problemei. 

 

Permanenţa Consiliului Eparhial 

Art. 50 (1) Între şedinţele Consiliului Eparhial funcţionează Permanenţa Consiliului 

Eparhial („Permanenţa”). Ea se compune din  

Chiriarh, ca Preşedinte,  

Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar,  

Vicarul eparhial,  

Consilierii administrativi eparhiali,  

Inspectorul eparhial,  

Secretarul eparhial,  

Exarhul mănăstirilor,  în calitate de membri.  

În caz de vacanţă, prezidează locţiitorul desemnat canonic şi statutar.  

(2) Atribuţiile membrilor Permanenţei sau modificarea lor se decid de către Chiriarh.  

Art. 51 (1)Permanenţa se întruneşte la convocarea Chiriarhului ori de câte ori este 

nevoie. Din încredinţarea Chiriarhului, ea poate fi prezidată de Episcopul-vicar, Arhiereul-

vicar, Vicarul eparhial sau de unul dintre Consilierii eparhiali, în care caz procesul-verbal al 

şedinţei este supus aprobării Chiriarhului.  
 

 (2) Ea exercită atribuţiile de administrare curentă a eparhiei între şedinţele 

Consiliului Eparhial. 

 

 

IV. Organizarea locală a eparhiilor 

 

Art. 52 Eparhiile sunt constituite din Parohii, care sunt grupate în Protopopiate, şi din 

Mânăstiri. 

 

Parohia 

Art. 53 Parohia este comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici şi mireni, situată pe un 

anume teritoriu şi subordonată din punct de vedere canonic şi administrativ  Chiriarhului şi  

Centrului eparhial, condusă de un preot numit Paroh de către Chiriarh. 
 

Art. 54 Înfiinţarea, organizarea, schimbarea limitei teritoriale şi desfiinţarea de 

Parohii se face prin decizie chiriarhală, ţinând seamă de cerinţele misionare şi pastorale din 

teritoriu. 
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Parohul şi ceilalţi clerici 

Art. 55 Pe lângă obligaţiile ce decurg din întreita slujire a preoţiei (sfinţitoare, 

învăţătorească şi ocârmuitoare), Parohul are următoarele îndatoriri: 

a. aduce la îndeplinire prevederile Statutului, ale legislaţiei bisericeşti şi ale 

altor reglementări în ceea ce priveşte Parohia, precum şi deciziile organelor 

ierarhic superioare; 

b. reprezintă Parohia în justiţie, faţă de autorităţile bisericeşti şi laice şi faţă de 

terţi, personal sau prin delegare; 

c. convoacă şi prezidează Adunarea Parohială şi Consiliul Parohial, veghează 

la aplicarea deciziilor acestora; 

d. ţine registrele parohiale (registrul membrilor, registrul de botez şi mirungeri, 

registrul de cununii, registrul celor decedaţi); 

e. supraveghează şi este responsabil pentru administrarea şi gestionarea 

bunurilor bisericeşti şi a activităţilor care se desfăşoară în Parohie; 

f. coordonează şi răspunde de activitatea liturgică şi pastorală a tuturor 

clericilor din parohie. 
 

Art. 56 Parohia poate avea mai mulţi preoţi, diaconi sau membri ai clerului inferior. 

Numărul lor este stabilit de către Chiriarh în înţelegere cu Consiliul Parohial, ţinând seama 

de nevoile şi de realităţile pastoral-misionare din Parohie.  
 

Art. 57 Preoţii slujitori, în afara Parohului, primesc în scris din partea Chiriarhului 

numirea împreună cu atribuţiile, stabilite în înţelegere cu Parohul. Cu binecuvântarea 

Parohului, Diaconii ajută la bunul mers al vieţii liturgice, coordonează activitatea clerului 

inferior, participă la lucrarea catehetică, socială şi caritativă din Parohie; ei pot primi 

atribuţii administrative din partea Consiliului Parohial.  

 

Adunarea Parohială 

Art. 58 (1)  Adunarea Parohială este organismul deliberativ al Parohiei. Ea este 

formată din toţi membrii majori ai Parohiei, înscrişi în registrul de membri, care participă la 

viaţa parohială şi contribuie direct la susţinerea acesteia. 

 (2) Fiecare membru poate să fie reprezentat sau să reprezinte, în baza unei 

împuterniciri scrise. 

 (3) Nici o persoană nu poate să reprezinte mai mult de un membru şi, în consecinţă, 

să dispună de mai mult de două voturi. 
 

Art. 59 (1) Adunarea Parohială este convocată de către Paroh, sau de către preotul 

locţiitor în acord cu Consiliul Parohial, în şedinţă ordinară o dată pe an, sau în şedinţă 

extraordinară ori de câte ori se consideră de cuviinţă. 

 (2) Convocarea trebuie să cuprindă locul şi data la care se va ţine Adunarea, şi 

ordinea de zi. Ea trebuie să fie făcută publică în Biserică în cel puţin trei duminici anterioare 

datei respective şi va fi afişată la intrarea în biserică cel puţin 15 zile înainte.  

(3) Preşedintele Adunării Parohiale este Parohul sau suplinitorul său, preot, desemnat 

de către Chiriarh. 
 

Art. 60 Adunarea Parohială este statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin a 

zecea parte din membrii înscrişi în registrul parohiei şi ia decizii cu majoritatea membrilor 

prezenţi. Dacă cvorumul nu este atins, Adunarea Parohială va fi ţinută la o nouă dată, 

stabilită de Consiliul Parohial şi cu această ocazie va putea delibera indiferent de numărul 



M  i  t  r  o  p  o  l  i  a    O  r  t  o  d  o  x  ă    R  o  m  â  n  ă    a   E  u  r  o  p  e  i   O  c  c  i  d  e  n  t  a  l  e    ş i    M  e  r  i  d  i  o  n  a  l  e 

S T A T U T U L   C A N O N I C 
 

 

 14 

membrilor prezenţi. Deciziile Adunării Parohiale pot fi contestate la Consiliul Eparhial. 

Aplicabilitatea deciziilor în discuţie poate fi  suspendată de Chiriarh până la încheierea 

procedurii de cercetare. 
 

Art. 61 Adunarea Parohială are următoarele atribuţii: 

a. alege membrii mireni ai Consiliului Parohial, pe cei doi delegaţi mireni pentru 

Adunarea Eparhială, persoane care nu au legătură de rudenie cu preotul sau 

între ele ; 

b. completează şi aprobă raportul anual al Parohiei; aprobă bilanţul financiar şi 

bugetul previzional al Parohiei;  

c. ia decizii în ceea ce priveşte administrarea bunurilor bisericeşti, cumpărarea, 

acceptarea de donaţii imobiliare, contractarea de împrumuturi, înstrăinarea 

bunurilor bisericeşti imobiliare. În cazul înstrăinării bunurilor bisericeşti, 

aceasta se poate face doar cu aprobarea Chiriarhului; 

d. asigură mijloacele materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor aspectelor 

vieţii parohiale; 

e. poate decide asupra creării fondurilor cu utilitate bisericească, culturală sau 

filantropică. 

 

 

Consiliul Parohial 

Art. 62 Consiliul Parohial, în calitatea sa de organism executiv, este alcătuit din 

Paroh ca Preşedinte, toţi clericii parohiei, conducătorul stranei (citeţul) şi între cinci şi 

doisprezece Consilieri laici aleşi pe o perioadă de un an, perioadă care poate fi reînnoită, de 

către Adunarea Parohială, cea care stabileşte şi numărul lor. Nu pot face parte din Consiliul 

Parohial în acelaşi timp persoane legate prin rudenie fizică (soţi, părinţi şi fii, fraţi, ginere şi 

socru). 
 

Art. 63 Consiliul Parohial se întruneşte valabil în prezenţa sau reprezentarea a două 

treimi din membrii săi şi ia decizii valabile cu votul majorităţii celor prezenţi sau 

reprezentaţi. Fiecare membru poate să fie reprezentat sau să reprezinte în baza unei 

împuterniciri scrise. Nici o persoană nu poate să reprezinte mai mult de un membru şi, în 

consecinţă, să dispună de mai mult de două voturi. 
 

Art. 64 Consiliul Parohial alege dintre membrii săi un Epitrop mirean, un Secretar şi 

un Trezorier. Atribuţiile Epitropului, Secretarului şi Trezorierului sunt date prin decizia 

Consiliului Parohial, la propunerea Parohului. Acestea pot fi prevăzute şi în Regulamentul 

intern. 
 

Art. 65 Consiliul Parohial are puterea de a decide în toate domeniile de administraţie 

curentă a vieţii parohiale, cu excepţia problemelor rezervate spre rezolvare altor organisme 

de conducere, conform prezentului Statut. 

 

Diverse 

Art. 66 Aspectele slujirii învăţătoreşti şi cârmuitoare care nu sunt rezervate exclusiv 

clericilor pot fi exercitate de către persoane sau grupuri de persoane care primesc în acest 

sens binecuvântarea Parohului. Parohul se îngrijeşte de conformitatea acestor acţiuni cu 

tradiţia dogmatică, liturgică şi canonică a Bisericii Ortodoxe. În caz de gravă neînţelegere 

între aceste persoane şi Paroh, aceasta va fi mediată de Protoiereu în primă instanţă, iar în 
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caz de eşec, de către Chiriarh, care poate interveni în orice fază a neînţelegerii şi poate lua 

decizii cu aplicare imediată. 
 

Art. 67  (1) Prin decizie chiriarhală pot fi înfiinţate filii, arondate parohiilor. 

(2) În cadrul Parohiei, pot funcţiona diferite asociaţii şi comitete cu caracter 

catehetic, cultural sau caritativ, având ca preşedinte de onoare Parohul şi funcţionând în 

conformitate cu un statut aprobat de către Chiriarh. 
 

(3) Pentru nevoile misionare şi de asistenţă religioasă din diferite instituţii pot fi 

numiţi preoţi misionari sau capelani. Numirea se face de către Chiriarh pe seama unui altar, 

cu prevederea atribuţiilor lor speciale, stabilite în funcţie de nevoile la care sunt chemaţi să 

răspundă. 

Art. 68 (1) Acolo unde legislaţia civilă a ţării respective o cere, parohiile pot avea 

statute juridice proprii adoptate de Adunarea Parohială. Statutele juridice şi eventual 

Regulamentele interne trebuie să fie supuse aprobării Chiriarhului.  

(2) În cazul refuzului aprobării, Adunarea Parohială se întruneşte în şedinţă 

extraordinară pentru a adapta Statutul sau Regulamentul interior la observaţiile chiriarhului.  

 

Protopopiatul (Protoieria) 

Art. 69  (1) Protopopiatul este o circumscripţie administrativ-teritorială care reuneşte 

parohiile dintr-un teritoriu determinat, pentru o mai bună organizare misionară şi pastorală 

în eparhie.  

(2) Protopopiatul este înfiinţat, orgahizat şi restructurat prin decizie a Chiriarhului în 

acord cu Consiliul Eparhial. 

Art.70 (1) Protopopiatul este condus de Protopop, numit şi revocat  de către Chiriarh. 

(2) Protopopul, din mandatul episcopului coordonează activităţile protoieriei 

(3) Protopopul reuneşte în mod regulat clericii Protopopiatului pentru o mai bună 

coordonare a activităţii pastoral-misionare.  

 

Mănăstirea 

Art.71 (1) Mănăstirea este comunitatea celor care sunt canonic primiţi în cinul 

monahal şi făgăduiesc să îşi rânduiască toată viaţa în castitate, ascultare şi sărăcie de bună 

voie.  

(2) Viaţa monahală din  eparhiile Mitropoliei este organizată în conformitate cu 

Regulamentul Vieţii Monahale aprobat de către Sinodul Mitropolitan.  

(3) Statutele proprii ale mănăstirilor deja organizate sunt şi rămân valabile.  
 

 

Art. 72 (1) Chiriarhul numeşte Exarhul  mănăstirilor care are misiunea de a coordona 

activităţile aşezămintelor monahale.  

(2) Chiriarhul ia măsurile necesare pentru organizarea, cel puţin o dată pe an, a 

sinaxei (consfătuirii) stareţilor din Eparhie. La aceste sinaxe monahale eparhiale pot fi 

chemaţi şi duhovnicii din mănăstiri.  

(3) Cel puţin o dată la 2 ani, se organizează sinaxe monahale mitropolitane cu toţi 

stareţii din eparhiile Mitropoliei, la care vor participa şi ierarhii Sinodului Mitropolitan. 
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V. Dispoziţii generale diverse 

 

Distincţiile bisericeşti 

Art. 73  Pentru activitate excepţională în slujba Bisericii, preoţii şi diaconii pot primi 

ranguri onorifice. Acordarea rangurilor se face de către Chiriarh în urma consultării 

Protoiereului locului. În caz de abateri disciplinare grave, aceste distincţii pot fi retrase prin 

decizie a Consistoriului bisericesc aprobată de către Chiriarh. 
 

Art. 74 Pentru preoţi pot fi acordate următoarele ranguri: 

 Sachelar –  pentru activităţi pastorale deosebite;  

 Iconom – pentru sachelarul care dă dovadă de slujire pastoral-misionară 

exemplară; poartă bederniţă în timpul serviciilor religioase; 

 Iconom stavrofor  – pentru iconomul care dă dovadă de o activitate pastoral-

misionară excepţională; poartă, pe lângă bederniţă, cruce pectorală.  

 Iconom stavrofor cu cruce patriarhală. 

Diaconii pot primi distincţia de arhidiacon, pentru slujire exemplară şi activităţi de 

excepţie. În timpul slujirii liturgice, arhidiaconul poartă cruce pectorală. Cu aprobarea 

chiriarhului, clericii de diferite ranguri pot purta distincţiile bisericeşti corespunzătoare 

rangului lor prevăzute în Statutul de organizare şi funcţionare al BOR. 

 

Disciplina bisericească în cadrul Mitropoliei 

Art. 75 (1) Organismul disciplinar şi de judecată pentru preoţii, diaconii şi clerul 

inferior din fiecare eparhie este Consistoriul Eparhial. 

(2) La nivel eparhial,  organismul de judecată pentru monahi este Consistoriul 

Monahal, constituiit din 3 membri mumiţi la propunerea Chiriarhului  de către Sinodul 

Mitropolitan. 

(2) Organismele de apel sunt Sinodul Mitropolitan şi Consistoriul Mitropolitan, 

respectiv Sfântul Sinod al BOR pentru cazurile de caterisire. 
 

Art. 76 (1) Consistoriul Eparhial este alcătuit din cinci preoţi aleşi de către Adunarea 

Eparhială.  

(2) Din rândul acestora, Chiriarhul numeşte un Preşedinte. Grefierul este numit de 

Chiriarh din rândul clericilor eparhiei.  

(3) Consistoriul Eparhial judecă în complet de 3 membri.  
 

Art. 77 Judecata în Consistoriul Eparhial se face în conformitate cu Prezentul Statut 

şi cu Regulamentul Instanţelor de judecată bisericească din Patriarhia Română, la care 

Adunarea Mitropolitană poate aduce amendamente aplicabile pe întreg cuprinsul 

Mitropoliei. 
 

Art. 78 Hotărârile Consistoriului Eparhial pot fi atacate în apel la Sinodul 

Mitropolitan, care, în cazul acceptării apelului, transmite cauza spre judecare Consistoriului 

Mitropolitan. Hotărârea de caterisire este înaintată Sfântului Sinod al BOR. 
 

Art. 79 (1) Consistoriul Mitropolitan este alcătuit din cinci preoţi aleşi de către 

Adunarea Mitropolitană.  

(2) Din rândul acestora, Mitropolitul numeşte un Preşedinte.  

(3) Grefierul este numit de către Mitropolit din rândul clericilor mitropoliei.  

(4) Consistoriul Mitropolitan judecă în complet de 3 membri. 
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Art. 80 (1) Hotărârile Consistoriului Eparhial devin executorii după aprobarea lor de 

către Chiriarh  

(2) Hotărârile Consistoriului Mitropolitan devin executorii după aprobarea lor de 

către Sinodul Mitropolitan. 
 

Art. 81(1) Deciziile de oprire de la slujirea celor sfinte, depunerea din treaptă şi 

caterisirea, sunt aduse la cunoştinţa tuturor instituţiilor ecleziale interesate. 

 (2) O decizie investită cu titlu executoriu este recunoscută de către întreaga Biserica 

Ortodoxă. 
 

Art. 82 Toţi ierarhii din cadrul Mitropoliei sunt supuşi judecăţii Sfântului Sinod al 

BOR. 
 

Art. 83 Episcopul sau Arhiepiscopul, în calitatea sa de întâistătător al Eparhiei, poate 

aplica el însuşi personalului bisericesc, clerici şi mireni, sancţiuni disciplinare în condiţiile 

fixate în Regulamentul de procedură în vigoare în Mitropolie. 
 

Art. 84 Învinuiţii au dreptul la apărare prin apărători bisericeşti desemnaţi  în cadrul 

Adunării Eparhiale pentru Consistoriul Eparhial şi în cadrul Adunării Mitropolitane pentru 

Consistoriul Mitropolitan . 

 

Instituţiile Mitropoliei şi Eparhiilor 

Art. 85 În cadrul Mitropoliei sau Eparhiilor pot funcţiona instituţii de învăţământ, 

edituri şi instituţii de comunicare în masă. Înfiinţarea acestora se face prin decizie a 

Sinodului Mitropolitan pentru cele comune tuturor eparhiilor şi prin decizie a Chiriarhului 

pentru cele ale Eparhiei. Pot fi înfiinţate de către Adunarea Eparhială sau de către Adunarea 

Mitropolitană instituţii anexe, cu scop cultural sau pentru autofinanţarea activităţilor 

bisericeşti. 

 

Şcolile parohiale 

Art. 86 (1) Parohiile au vocaţia de a organiza şcoli parohiale pentru  asigurarea  

educaţiei religioase şi culturale.  

(2) Şcolile parohiale sunt organizate în cadrul Parohiilor sub responsabilitatea 

preotului paroh şi sub îndrumarea şi supravegherea Chiriarhului şi a Consilierului Eparhial 

responsabil.  

(3) Prin hotărâre a Sinodului Mitropolitan se constituie Centrul de coordonare 

pedagogică în Europa Occidentală şi Meridională cu misiunea de a coordona  şi optimiza 

procesul educaţional. 

 

Asociaţiile 

Art. 87 (1) Pentru buna desfăşurare a pastoralei şi educaţiei tineretului se pot 

organiza o asociaţii ale tinerilor din Mitropolie, cu structuri în fiecare parohie, conduse de 

către un reprezentant parohial – care poate fi ales membru în Consiliul Parohial – sub 

responsabilitatea pastorală directă a Parohului.  

(2) Acestea se reunesc periodic, la nivel local, regional sau central, şi propun 

mijloace eficiente pentru misiunea, educaţia şi implicarea tinerilor în viaţa bisericească.  
 

Art. 88 Alte Asociaţii pot activa în cadrul unităţilor Mitropoliei, cu binecuvântarea 

Chiriarhului, în sprijinul misiunii Bisericii. Acestea se bucură de îndrumarea şi 

supravegherea Centrului Eparhial. Asociaţiile din cadrul eparhiei îşi desfăşoară activitatea 

cu binecuvântarea Chiriarhului.  



M  i  t  r  o  p  o  l  i  a    O  r  t  o  d  o  x  ă    R  o  m  â  n  ă    a   E  u  r  o  p  e  i   O  c  c  i  d  e  n  t  a  l  e    ş i    M  e  r  i  d  i  o  n  a  l  e 

S T A T U T U L   C A N O N I C 
 

 

 18 

Patrimoniul bisericesc 

Art. 89 (1) Patrimoniul bisericesc mobil sau imobil este administrat de către unităţile 

care le deţin în proprietate, în conformitate cu legislaţia în vigoare în ţara respectivă.  

(2) Orice edificare sau demolare a unei construcţii din patrimoniul bisericesc necesită 

acordul scris al Chiriarhului. 
 

Art. 90  (1) Înstrăinarea patrimoniului imobil se poate face numai în cazul în care 

prin aceasta se creează condiţiile achiziţionării unui alt bun imobil, mult mai adaptat 

nevoilor concrete şi care prezintă avantaje evidente.  

(2) Înstrăinarea tuturor bunurilor imobiliare, indiferent de unitatea administrativă 

proprietară, se poate face doar în urma acordului scris al Chiriarhului.  

(3) Acceptarea donaţiilor imobiliare şi angajarea împrumuturilor ipotecare se poate 

face doar cu acordul Chiriarhului şi în conformitate cu legislaţia ţării respective. 

(4) În cazul desfiinţării unei unităţi administrative din cadrul Mitropoliei, patrimoniul 

mobil şi imobil revine de drept entităţii juiridice din cadrul Bisericii Ortodoxe Române care 

are jurisdicţie canonică asupra teritoriului fostei unităţi.   

 

Buletinul Oficial al Mitropoliei 

Art. 91 Mitropolia şi eparhiile publică buletine oficiale cu apariţie regulată, în al 

căror cuprins se regăsesc: 

 informaţiile curente privind viaţa bisericească din cadrul Mitropoliei 

respectiv a eparhiilor; 

 hotărârile organismelor de conducere; 

 alte materiale de interes general. 

 

VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Art. 92 Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Mitropoliei Ortodoxe Române a 

Europei Occidentale şi Meridionale aprobat de Adunarea Mitropolitană intră în aplicare 

provizorie la data aprobării. El este înaintat Sfântului Sinod al BOR şi devine documentul 

canonic definitiv de organizare şi funcţionare începând cu data aprobării sale de către 

Sfântul Sinod. 
 

Art. 93 Prezentul Statut poate fi modificat de către Adunarea Mitropolitană cu votul 

a două treimi din membrii prezenţi sau reprezentaţi. Modificările prezentului Statut sunt 

supuse aprobării Sfântului Sinod al BOR.  
 

Art. 94 Prin aprobarea prezentului Statut, vechiul Statut al Mitropoliei (adoptat în 

2003) îşi încetează validitatea. Toate dispoziţiile contrare prezentului Statut sunt şi rămân 

abrogate. 

 

† 


